




เลขประจ าตวัสอบ
0001 นางสาว ปาริตา มาตมา
0002 นาย พลวัตน์ ไวยภาษจรีกลุ
0003 นางสาว กรณัฐ ขวัญมนิจ
0004 นาย ธิติวัชร์ ทองสว่าง
0005 นาย ปวัตร สุริยา
0006 นางสาว ธัญชนก คีรีวงค์
0007 นาย ณัฐวุฒิ สุกทอง
0008 นาง วารุณี วงศาทิพย์
0009 นางสาว ชุวดา เชียงสอน
0010 นาย อษัฎา หงส์ทอง
0011 นางสาว ณัฐจรี คําภีร์ทอง
0012 นางสาว สิริพชัร ตันหราพนัธุ์
0013 นาย ฉกรรจ์ ประพมิพา
0014 นางสาว มลทิชา จนัทร์ต๊ะวงค์
0015 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่
0016 นางสาว สุชญา ถริพงศ์พนัธ์
0017 นาย ผดุงศักด์ิ จนัทโกศล
0018 นางสาว อญัชฎารัตน์ ทองอตัตะ
0019 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา
0020 นางสาว ภาพร เพช็ร์ดี
0021 นาย มานิตย์ บรรณจริกลุ
0022 นางสาว กนกอร อนันต์อาชญาสิทธิ์
0023 นาย พรีวัส ภูสมศรี
0024 นางสาว ภัทรนิษฐ์ จนัทบูรณ์
0025 นางสาว สโรชา พฒันวิบูลย์
0026 นางสาว พชิชานี วงศ์ซ่ือสัตย์
0027 นาย เมธีชัย ศรีสิริยานนท์
0028 นางสาว ภัณฑิรา ภัทรพสิิฐโชค
0029 นางสาว ชัชญาภา บุญชูวิทย์
0030 นาง เกสรสิริ ลีลาลัย
0031 นาย ธนากร เศวตธนาดุล
0032 นาย ถลัษนันท์ เมธาพลเศรษฐ์
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0033 นางสาว ปิยนุช เรืองดิษฐ์
0034 นาย ชุติเดช โรจนมนต์
0035 นางสาว ฉฎาธร ขวัญพรหม
0036 นาย อฐัพล วงศ์ผาบุตร
0037 นาย คณินทร์ เกดิสมศรี
0038 นาย ธีรนัย เทียมทอง
0039 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ
0040 นางสาว เบญจมาส อตุวรรณา
0041 นาย ภาคภูมิ ปิยะดา
0042 นางสาว พนัธ์นิดา แสงสว่าง
0043 ว่าทีร้่อยตรี พรเทพ พทุธนิยม
0044 นางสาว ฐิตารีย์ แพนเดช
0045 นาย ธนิสร เกดิสม
0046 นาย วิทยธ์วัช ศรีขวัญ
0047 นางสาว อญัชลีพร อารีเอื้อ
0048 นาย สมเกยีรติ โกศลจติร
0049 นางสาว ปิยวรรณ พนัธวงค์
0050 นาย กติติศักด์ิ แพนเดช
0051 นางสาว ธารารัตน์ สุขสวัสด์ิ
0052 นาย ธรรมนูญ แสนยะ
0053 นางสาว สุทัตตา รัตนคช
0054 นางสาว กนกรดา กสิเจริญ
0055 นาย อรรถพร คงนวล
0056 นาย อมรชัย เตียวยวด
0057 นาย ธนพงศ์ ปล่ังกลาง
0058 นางสาว ปุญศรินณ์ ปะนะภูเต
0059 นาย ธีรศักด์ิ ลิมปติยากร
0060 นางสาว นันทัชพร วิทยานุเคราะห์
0061 นางสาว มานิตา คําฝึกฝน
0062 นางสาว พรชนิตว์ ชิตณรงค์
0063 นางสาว ชนัญชิดา ไชยสถาน
0064 นาย คุณานันต์ มุทุกนัต์
0065 นางสาว ชื่นชนก สกลุเจริญพร
0066 นาย ฐนิตพนัธุ์ สังขสุ์วรรณ
0067 นาย มานัส คินขนุทด
0068 นาย กติติเดช พวงน้อย
0069 นางสาว จริวรรธ สุทธิพฒันกจิ
0070 นางสาว วริญา หอมจนัทร์
0071 นาย ศุภกร ขอนทอง
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0072 นางสาว กนกวรรณ สดใส
0073 นาย พงษ์พชิญ์ พรพนัสศรี
0074 นาย จฑุาวุธ ชอบชื่น
0075 นาย ณัฐวุฒิ ชุมภักดี
0076 นางสาว อมัพรพรรณ ขนุชาตรี
0077 นางสาว กนัยาวีร์ แสงสีแกว้
0078 นาย นิติพงษ์ คงแกว้
0079 นางสาว ภาสินี วงศ์ประดิษฐ์
0080 นาง ศิริภานีย์ ณ ระนอง
0081 นาย ณพชร ฉมิเล็ก
0082 นาย สหวุฒิ พนัธ์พทิักษ์
0083 นางสาว เพชรรัตน์ เรืองราย
0084 นางสาว มนัสนันท์ รัชเวทย์
0085 นางสาว กลุวดี กนุดี
0086 นาย ธนภูมิ บรรณเกยีรติ
0087 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
0088 นางสาว ปาริชาติ คงแกว้
0089 นางสาว มัณฑนา อรุณสินประเสริฐ
0090 นางสาว ปุณยาภรณ์ แกว้มาลา
0091 นาย ภูรินทร์ ศรีหร่าย
0092 นางสาว อษุา เล็กรัตน์
0093 นางสาว ตติยา สมดวง
0094 นางสาว สุธิดา เจริญศักด์ิ
0095 นางสาว พจมาน บุพศิริ
0096 นางสาว ศยามล บรรยง
0097 นาย ณัฐพล พระเมเด
0098 นางสาว ภาณิศา ยอดเอี่ยม
0099 นาย ศิริชัย ใจชนะ
0100 นางสาว ภคดี ศรีวัจณะพงษ์
0101 นาย ธีรพงศ์ ออ่นแกว้
0102 นางสาว เมธามาศ สมบุญ
0103 นางสาว ณัฐทิชา เปฺกทอง
0104 นางสาว นุชนาฏ ขนอม
0105 นาย วัชระ สะมาลีย์
0106 นางสาว ภัทรสุดา ตามสี
0107 นางสาว พมิพรํ์าไพ ทองศรีแกว้
0108 นาย เนติพล ยอดจนัที
0109 นาย กติติศักด์ิ ทองศักด์ิ
0110 นางสาว หงษ์ฟาู พระสว่าง
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0111 นาย นาท วิวิทชัย
0112 นางสาว เจยีนัย แกน่พนิิจ
0113 นางสาว อชิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
0114 นางสาว สุญาณี เปล่ียนสี
0115 นางสาว อารียา สิทธิวงษ์
0116 นางสาว ดลพร ธีรวิศรุต
0117 นางสาว วตนันท์ เสือล่อง
0118 นาย จกัราวุฒิ มังคะวัฒน์
0119 นางสาว ณิชาภัทร ระหารไทย
0120 นางสาว ศิริพร มะลิทอง
0121 นาย ศักดา ปัญจมาพรกลุ
0122 นาย ธีรพล ศรีสุข
0123 นาย นายวิทูรย์ ชาติเง้ียว
0124 นาย พสิิฐ จรัสรักษ์
0125 นางสาว ชนากานต์ หนูพริก
0126 นาย ประพจน์ ชูแกว้
0127 นางสาว ณัฐสุภา พรมปลูก
0128 นางสาว ธนิดา พานเมือง
0129 นางสาว กรกมล จําเนียรสุข
0130 นางสาว สุธาสินี ศรีประพศิกรู
0131 นาย ชนกนัต์ เจริญรัมย์
0132 นางสาว สุวิญชา ขม่อาวุธ
0133 นางสาว ปนัดดา ทองจนัทึก
0134 นางสาว ชลผกา สันติสุข 
0135 นางสาว บุญญาพร บรรพหาร
0136 นางสาว ปริตา จริะกติติพร
0137 นางสาว ลีลานุช สังกะสินสู่
0138 นางสาว วราภรณ์ คชรัตน์
0139 นางสาว ชนาธิป นิตยโ์ชติ
0140 นาย อดิศร  พว่ง จนิดา 
0141 นาย เอกธนา ธนถาวรนนท์
0142 นางสาว กมลรัตน์ พรมมาตร์
0143 นางสาว เกศิณี โพธิเ์ล้ียง
0144 นาย พสักร เจริญผล
0145 นาย ณัฐพชัร์ ใจศิริ
0146 นางสาว จนัทร์จริา ประเสริฐวรพงศ์
0147 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชลธิชา สุตานันท์
0148 นางสาว ภัทรพร วงษ์ศรีแกว้
0149 นางสาว พชิชาภา แกล้วปรีชาชาญ
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0150 นางสาว กมลพร ทองศรี
0151 นางสาว ณัฐพร ไชยวงค์
0152 นางสาว ชิดชนก ชูสกลุนิติสินธ์
0153 นาย อนุชิต พรหมปาน
0154 นาย ธนะรัชต์ รอดรังนก
0155 นางสาว สุธาศิณี พว่งเฟือ่ง
0156 นาย อธิราช จนัทร์ส่อง
0157 นาย กมล ดํากระเด็น
0158 นาย ภานุวัฒน์ สุรินทร์
0159 นางสาว สายฝน กลับศรี
0160 นางสาว ฌญาณี ใจกิ่วแล
0161 นางสาว อสัริยา สงวนมณี
0162 นาย ธนัท อยู่ชัยเทศะ
0163 นางสาว กฤตยา ยอดสอน
0164 นาย พเิชษฐ์ กล่ินจนัทร์
0165 นาย วิทยา ฉะอิ้งรัมย์
0166 นาย ธิตินันท์ รอดเรือง
0167 นางสาว สิราพร สังขเ์กดิ
0168 นางสาว ขวัญทิชา ปะหุปะไพ
0169 นางสาว ชุติกาญจน์ แสนใจ
0170 นางสาว ฐานิต ฉบัพลัน
0171 นางสาว ชนนิกานต์ หนูจนิจติ
0172 นางสาว ชยาภา ชัยอภิวัฒน์
0173 นาย คุณัชญ์ สุขสวัสด์ิ
0174 นางสาว ศิริรัตน์ ดารุณิกร
0175 นางสาว ปณิธ์ดา บัณฑิตไทย
0176 นางสาว เบญจพร โชติธนภัทราคุณ
0177 นางสาว สุธาสินี จนัทกลู
0178 นางสาว รุ่งนภา ล่ันสิน
0179 นางสาว ณัชชา คงกะพนั
0180 นาย สุชาติ ผอมนุ่ม
0181 นาย อธิการ โพธิอ์นิทร์
0182 นางสาว กฤษณา พวงประโคน
0183 นางสาว วิภาดา อจัฉริยวงศ์เมธี
0184 นางสาว ณัฐสินี ศักด์ิแกว้
0185 นาย เอกพจน์ ประจําเมือง
0186 นางสาว ฉนัทิตา ให้หวล
0187 นาย อภิมุข เชิญอกัษร
0188 นางสาว พฒิุชา โชติชูช่วง
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0189 นาย ศราวุธ หมื่นบุญมี
0190 นางสาว กนกวรรณ คําตา
0191 นางสาว วิภาสินี สุทธิรักษ์
0192 นาย ชาญวิทย์ สงประสพ
0193 นาย อนิรุต อรุณเพง็
0194 นาย ภัทรพล มโหฬารกจิ
0195 นางสาว กฤษณ์ธีรา คําแหง
0196 นางสาว หทัยภัทร ไชยวงค์
0197 นาย ยทุธพล ฟวูงศ์
0198 นาย ฉตัรมงคล สุนิธิมงคลชัย
0199 นางสาว ปณพร สีหราช
0200 นางสาว สุกญัญา พรมมินทร์
0201 นางสาว ศุภวรรณ ใหมดี
0202 นาย ชูศักด์ิ นันทิยะกลุ
0203 นาย จรัิฏฐ์ ดอกสนธิ์
0204 นางสาว สุธิสา ทองดี
0205 นางสาว อรจริา สายไทย
0206 นาย กอ้งเกยีรติ เมืองน้อย
0207 นางสาว อสิริยา รัษฎาเพชร
0208 นางสาว ยพุเรส ปรารัตน์
0209 นาย พงศธร วรมาลี
0210 นาย ณัฐภณ เต็มเปีย่ม
0211 นางสาว สุนิษา อกัษรสุวรรณ
0212 นางสาว แพรวพรรณ ฐาปนะดิลก
0213 นาย สิทธิณัฐ รักฐิติธรรม
0214 นางสาว พมิพป์ระภัทร์ เต็งแยม้
0215 นาย ศุภณัฐ งามสง่า
0216 นางสาว สุมาลี สุกใส
0217 นางสาว อนุสรา ผิวพรรณ์
0218 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์เภา
0219 นาย เกยีรติยศ นิติโชติ
0220 นางสาว ปภัญญา วงศ์คําจนัทร์
0221 นาย รุ่งสุริยา ปินะดวง
0222 นาย เรืองฤทธิ์ ชูจนัทร์
0223 นางสาว ภรณ์ทิพย์ บุญสม
0224 นาย สุรศักด์ิ เผือกจนี
0225 นาย นนทวัฒน์ พงัไธสง
0226 นาย วรปรัชญ์ โสภา
0227 นางสาว เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกลุ
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0228 นางสาว กวินธิดา สุวรรณพรหม
0229 นางสาว ศิรดา ทัศคร
0230 นาง ธันยช์นก อนิแตง
0231 นางสาว อมล พมิวรกลุ
0232 นางสาว สุปัญญา อนิแตง
0233 นางสาว จารุกญัญ์ จอกเงิน
0234 นางสาว สิริญา มาลาสุข
0235 นาย ธนกร จนัทร์ประทุม
0236 นาง นภัสสร ชาวเมืองโขง
0237 นางสาว จรีะพร สุภะกะ
0238 นางสาว พรทิพย์ ต้ังใจ
0239 นางสาว ชวัลนาถ สีดลรัศมี
0240 นางสาว สุพร สุขสว่าง
0241 นาย เดชสิทธิ์ ร้ัวสําราญ
0242 นางสาว ปัทมาลัย วงศ์ปิง
0243 นางสาว ธัณยสิ์ตา อริยพรรัฐกลุ
0244 นาย จกัรเพช็ร เตมีรักษ์
0245 นาย สิทธ์เทพ พนัธาภา
0246 นางสาว น้ําทิพย์ ไม้สุวรรณกลุ
0247 นางสาว นิชาภัส จนัทร์ดํา
0248 นางสาว พมิพสุ์ภา เมฆสุวรรณ
0249 นางสาว โอบอุ้ม ถงึศรี
0250 นางสาว ศิริทัศน์ กล่อมวงศ์
0251 นางสาว สุนิภาพรรณ เจริญ
0252 นาย วิสัน แตงภู่
0253 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
0254 นางสาว สิริรินดา พร้ิงพร้อม
0255 นางสาว กนกวรรณ ชูจติต์ประชิต
0256 นาย สรรเพชญ ราชแกว้
0257 นางสาว พชัราภรณ์ มะสุนี
0258 นาย ธนพล ลิมทวีสมเกยีรติ
0259 นาย ปราโมช แซ่จวิ
0260 นางสาว พมิพน์ิภา สุวรรณมณี
0261 นาย ธนากร เจยีมดี
0262 นางสาว นัชฑมณ ภมรภูวนนต์
0263 นางสาว เพชรรัตน์ งามแสงสิริทรัพย์
0264 นางสาว สุดกมล ศรีบาล
0265 นางสาว ปิยธิดา ชนะภัย
0266 นาง ยพุนิ คนไว
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0267 นางสาว ศิริพร ฉากพมิาย
0268 นาย สมชาติ บรรจงจติร
0269 นาย มนต์ธนัท เศรษฐสินโสภณ
0270 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ทองสงโสม
0271 นาย ธนากร แทนวันดี
0272 นางสาว กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์
0273 นาย ณัฐพล เทียมศร
0274 นางสาว หทัยรัตน์ แซ่หุย้
0275 นางสาว เนตรชนก มุกธวัตร
0276 นางสาว ปาริชาต ครุฑนรชัย
0277 นาย บดีศร นิจธรรมสกลุ
0278 นางสาว เพชราพรรณ สุสินธุ์
0279 นางสาว เพทาย สัตยสัณห์สกลุ
0280 นางสาว กาญจนภา เป็งโท
0281 นาย กลุวัฒน์ วงศาโรจน์
0282 นางสาว ปริยาดา โคนชัยภูมิ
0283 นางสาว สุกฤตา ศักดิภัทรสุนทร
0284 นางสาว พจิติรา ตันสาย
0285 นาย ปฐมพร พานแกว้
0286 นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา
0287 นาย สรภพ วงศ์เจริญไพร
0288 นางสาว วชิรากรณ์ ขาวคม
0289 นาย วิทูรย์ แสงนาค
0290 นางสาว บุษกล จติร์เพง่
0291 นางสาว ภัทราวดี บานเยน็
0292 นาย เอกสกลุ บุญศิริ
0293 นาย ธวัชชัย สันติวิชัยกลุ
0294 นางสาว เบญจวรรณ จนัทร์วรรณ์
0295 นาย พฒันพงศ์ คลังสูงเนิน
0296 นางสาว อกิขณา เจริญสินทวีวงศ์
0297 นางสาว กมลชนก เกดิประกอบ
0298 นางสาว แพรพรรณ จนัทรศัพท์
0299 นาย เกรียงไกร วชิระวาณิชย์
0300 นาง สุญดา พรหมเมฆ
0301 นางสาว สุภาพร ใจสู้ศึก
0302 นางสาว แพรวพรรณ จนัทรศัพท์
0303 นางสาว ณัฐรัฐ ทองเสน
0304 นาย พงศธร เกรอด
0305 นางสาว ปัญญารัตน์ นิมาลา
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0306 นางสาว ฤดีมาศ อกัษรเสนาะ
0307 นางสาว ชลดา แกว้สาร
0308 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธิ์
0309 นางสาว สุนียพ์ร ถอืดียิ่ง
0310 นางสาว ณัฐภัสสรา สุขสม
0311 นาย วรรณธนะ ชูพนัธ์
0312 นางสาว วิรากานต์ ศรีสุข
0313 นางสาว สราลี อนิทพบิูลย์
0314 นางสาว สุรียรั์ตน์ สินคง
0315 นาย ชยธร ศรธนะรัตน์
0316 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพบิูลย์
0317 นางสาว เสาวคนธ์ อาจปักษา
0318 นาย ไชยภัทร ต้องต่อวงศ์
0319 นางสาว ปทิดา กล่อมเมือง
0320 นาย วชิรวิชญ์ เลิศสิทธินนท์
0321 นาย คํานวณ จนัทร์ทอง
0322 นางสาว ปิยะลักษณ์ ใสเกื้อ
0323 นางสาว ภชดา รุจเิรขเสรีกลุ
0324 นาย อนิทัช อํานวยสาร
0325 นางสาว พรรณนิภา จญิกาญจน์
0326 นางสาว ชนาพชิญ์ บัวชื่น
0327 นางสาว กชชณาพณัณ์ ศรีพกัตร์
0328 นาย ยศพนธ์ กติติบุญญาทิวากร
0329 นางสาว พลอยปภัส ปิยวัฒน์วุฒิกลุ
0330 นาย คณิต ชัยสภาผล
0331 นางสาว อรทัย บุญตะนัย
0332 นางสาว ณิชาภา วงษ์ปัญญา
0333 นาย ธรรมรินทร์ ญาณสุธี
0334 นางสาว ศรีประภา อรุณอดุมฤกษ์
0335 นาย พชรพล นิตินําชัย
0336 นาย ชินวร รัตนตรัยวงค์
0337 นางสาว สมฤทัย อรัญชัย
0338 นางสาว รัฐติกาล โนพวน
0339 นาย อดิไท พจน์จําเนียร
0340 นางสาว ปิยะพร พงษ์ปธาร
0341 นาย สุทธิภัทร เพยีราช สุทธิภัทร เพยีราช
0342 นางสาว ณัฐวีร์ วงศ์วิทสงฆ์
0343 นางสาว ไอศิการ์ มะธุระ
0344 นางสาว ทิวากานต์ กรรมถนั
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0345 นางสาว ตรองกมล ขดีวัน
0346 นางสาว น้ําทอง รอดนิยม
0347 นาย ทัศนัย ขาวน้อย
0348 นางสาว เทียนแสง พนัธ์ศรี
0349 นางสาว ภิญชญา เทศดี
0350 นางสาว ขวัญจริา เชาว์สุวรรณ
0351 นาย ชลนที หนูบุญ
0352 นาย ณัฐวรรธน์ จรินนทภักด์ิ
0353 นาย ณัฏฐชัย ภาคธูป
0354 นางสาว กานต์ธีรา กล่อมแสง
0355 นางสาว วิรัญยา กาพยแ์กว้
0356 นางสาว ชุติมา ระออเอี่ยม
0357 นาย วรพจน์ งามสุข
0358 นางสาว ณัฐสุดา โสทรอดิศัย
0359 นาย พพิฒัน์ หอมฮด
0360 นางสาว สิริยา ภูตาสืบ
0361 นางสาว ธิดารัตน์ สุขปูอม
0362 นางสาว กมลนัทธ์ หมื่นภู่
0363 นาย เรืองชัย เรืองตระกลู
0364 นาย จรีศักด์ิ ขนัทะเสน
0365 นางสาว กลุนิษฐ์ ทองศุภโชค
0366 นางสาว มาศชฎา จนัทราทิพย์
0367 นาย ธีรชัย ดําแกว้
0368 นางสาว ณัฐธิดา ระกาศ
0369 นางสาว อมรรัตน์ ภูลมผา
0370 นางสาว สุขฤดี ไทยสม
0371 นางสาว เบญจพร ภูท่องวัฒนวงษ์
0372 นางสาว กรกฎ นิตยโ์ชติ
0373 นาย เอกชาต โกญจนาวรรณ
0374 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญมาก
0375 นางสาว ซูไฮลา บินเจะ๊มิง
0376 นางสาว องัคณา ใจทัศน์กลุ
0377 นางสาว รัตนาภรณ์ ยงยทุธวิชัย
0378 นาย ชาตรี เลิศอดุมโชค
0379 นางสาว พชัราพรรณ โพธิบัณฑิต
0380 นาย นิติพจน์ ขนุพนิิจ
0381 นาย สิทธิพงศ์ สารี
0382 นางสาว สุภาวดี อนิแถลง
0383 นาย ณัฐวุฒิ เสาร์แดน
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0384 นางสาว ชนิตา ต้ังปอง
0385 นางสาว ชุติมา สมเหมาะ
0386 นางสาว วิลาสินี อยู่ประพฒัน์
0387 นางสาว พณัณิตา เทพบุตร
0388 นาย บุริมพกัตร์ ศักด์ิโกมลศรี
0389 นาย สัณห์สิริ ม่วงสุข
0390 นางสาว กชมา อดุมศิลป์
0391 นาย เทพฤทธิ์ ม่วงสุข
0392 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ชนิดา พวงพุม่
0393 นาย อนุวัต หนูดี
0394 ว่าทีร้่อยตรี ดุลยพฒัน์ บุญพรม
0395 นางสาว ช่อผกา ไทยแกว้
0396 นาย ฐาปนพงศ์ สุขประเสริฐ
0397 นาย อติชาติ กอสัมพนัธ์
0398 นางสาว กนกลดา ลักษณะวิมล
0399 นางสาว เขมณัฏฐ์ ดิสสงค์
0400 นาย ทศพล บุณยะวันตัง
0401 นาย ศักด์ิระพี มีคุณ
0402 นางสาว นรินทร์ ชะเทียนรัมย์
0403 นางสาว ธัญชนก ทองเทียบ
0404 นางสาว สุรัตนา ธรรมวโร
0405 นางสาว ธนภร วรรณทอง
0406 นาย อษัราพงค์ ฉมิมณี
0407 นาย เจษฎา เพง็หนู
0408 นางสาว พานิชย์ ชํานิยนัต์
0409 นาย พฒิุพงศ์ นาคบุญช่วย
0410 นางสาว อภิญญา ภัสสรศิริกลุ
0411 นาย ณัฐปคัลภ์ ซินเม
0412 นางสาว สิริณิพชัร์ ไชยสิม
0413 นางสาว ปุณยนุช สุวรรณเจริญ
0414 นางสาว ประภาพรรณ เล็กอําพนั
0415 นางสาว พมิธิชาพสัณ์ อรรถเนตร
0416 นาย อภิสิทธิ์ ต่ายทอง
0417 นางสาว เบญญาศิร์ิ ช่วยไชยศรี
0418 นางสาว ลภัสรดา อารีรักษ์
0419 นาง ลลิตา หล้าพว่ง
0420 นาย ภาณุพฒัน์ เยี่ยมออ่น
0421 นาย อําพล พพิฒัน์วัฒนสกลุ
0422 นางสาว วิชญาพร พวงจนัทร์
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0423 นาย ณัฐวุฒิ หวังศรี
0424 นาย ยทุธนาถ พชรเดช
0425 นางสาว ณัฐชนิดา บริหาร
0426 นางสาว สุจติรา นามประดิษฐ์
0427 นางสาว งามสิรี งามทรัพยม์ณี
0428 นางสาว รัชนารถ อนันตกลู
0429 นาย พรีเกยีรติ เกยีรติดํารง
0430 นางสาว วิภาดา กํารัมย์
0431 นางสาว จริาภรณ์ ฤทธิชาญชัย
0432 นางสาว วัลยลิ์ยา คล้ายมณี
0433 นาย ปฐมพงษ์ รัตนพนัธุ์
0434 นางสาว ณัฐพชัร์ สุวรรณรัตน์
0435 นางสาว พชรวรรณ วรรณวงษ์
0436 นาย ฟยัซอล แวกาจิ
0437 นาย ศรายทุธ เปรมวงค์
0438 นาย กมัพล ศรีรักษา
0439 นาย เกยีรติคุณ ฤทธิเ์รืองนาม
0440 นาย ภาคิไนย สุภายะ
0441 นาย ศักด์ิศิษฏ์ จอมพลาพล
0442 นางสาว ธิดารัตน์ คงเพง็
0443 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญยงั
0444 นางสาว วิภาภรณ์ อนิทร์ออ่น
0445 นางสาว วราภรณ์ สุมาลี
0446 นาย ชานนท์ รัตนบุรี
0447 นางสาว พมิพร รุ่งทิฆัมพรชัย
0448 นาย ยทุธนา ประเสริฐทรงงาม
0449 นางสาว ศิริรัตน์ พฤษภา
0450 นางสาว ภาวิณี หะธรรมวงค์
0451 นาย พงศ์ภัค มาลาเพชร
0452 นางสาว อตัตพร นุตระ
0453 นาย วุฒิพงษ์ ศุภพชิน์
0454 นาง วศารัตน์ สว่างใจ
0455 นางสาว พชัรี ชุมแสงศรี
0456 นางสาว พรพไิล ชอบศิลป์
0457 นางสาว หทัยชนก เขมปริยากร
0458 นางสาว เปรมฤดี ประทุม
0459 นาย ดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
0460 นางสาว กญัญาพชัร ภูว่รรณะ
0461 นาย สราวุฒิ สระแกว้
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0462 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิช์ุ่ม
0463 นางสาว เฉลิมพร สิทธิศักด์ิ
0464 นางสาว ทิพวัลย์ อนิใจ
0465 นาย อภิชาติ อนิเอยีด
0466 นาย ทวีศักด์ิ นวลจนัทร์
0467 นางสาว พรฐิตา สวงโท
0468 นางสาว วิภากร แสงหอย
0469 นางสาว น้ําทิพย์ นุชสวาท
0470 นาย ทนงศักด์ิ คงด้วง
0471 นาย ธีรเจต มณีโรจน์
0472 นาย ธีระศักด์ิ ทองบุ
0473 นางสาว ศิริเบญญา เจดีย์
0474 นางสาว นิชกานต์ วาหลวง
0475 นางสาว กติต์ิภาอร เดชยางกรู
0476 นางสาว นงลักษณ์ จิ้วสกลุ
0477 นางสาว ปุณยนุช บุญประถมัภ์
0478 นางสาว รัติยากร คนเทีย่ง
0479 นางสาว รุ่งตะวัน เทพแสง
0480 นางสาว อญัมณี คิมหันตา
0481 นาย ธนภัทร ทองภักดี
0482 นาย เนติพนัธ์ สมจติต์
0483 นาย นุชา สิริสินเพิม่พนู
0484 นางสาว กดิากานต์ ลักษโณสุรางค์
0485 นางสาว วธัญญา เลิศชัยสหกลุ
0486 ว่าทีร้่อยตรี รัฐสภา จนัทร์ตากอง
0487 นาย ศิริ ภักดีสุข
0488 นาย ทนงเกยีรติ มาตตายา
0489 นางสาว สมฤทัย แสวงแกว้
0490 นาย ธวัชชัย คําปา
0491 นางสาว ปัทมนันท์ แสงมณี
0492 นาย เมธานีย์ ผิวหลง
0493 นางสาว พชิญวดี แปงการิยา
0494 นาย อภิวิชญ์ จนัทรส
0495 นาย อภิชาติ หาระกรณ์
0496 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ์
0497 นาย สุรวุฒิ พลูเกษม
0498 นาง สีน้ํา ชํานาญกจิ
0499 นางสาว วรลักษณ์ สุวัตถกิลุ
0500 นางสาว ปณิชา สิงห์ศิริ
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0501 นาย อทิธิพรพงศ์ สมบัติสวัสด์ิ
0502 นางสาว กนกพร ยาประเสริฐ
0503 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกล้ียง
0504 นางสาว พรกนก ยอดระบํา
0505 ร้อยตํารวจโท ปริชาติ ดําแกว้หล่อ
0506 นางสาว ลลิตาพร ซ่ือสัตย์
0507 นาย ณัฐกร อิ่มอไุร
0508 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กนกวรรณ บุญธรรม
0509 นาย จรีายศ ยศเรืองศักด์ิ
0510 นางสาว นวพร เผือดโพธิ์
0511 นางสาว รสสุคนธ์ จติรดํา
0512 นางสาว ทัศวรรณ์ จนัทร์แกว้
0513 นางสาว รามวลี ทองเรือง
0514 นางสาว วศมล แซ่ซ่ิม
0515 นาย วิสุทธิพรรษ์ อนิทมะโน
0516 นางสาว สุรียพ์ร ตรัยภูมิ
0517 นาย พรลภัส ควรรณสุ
0518 นางสาว เกณิกา วัชรสินธุ์
0519 นางสาว พชิยา รู้ทํานอง
0520 นางสาว สุดรัก เศรษฐชาญวิทย์
0521 นางสาว ธนัชพร จนัพลา
0522 นางสาว ไฝฝัน โคติเวทย์
0523 นางสาว รุ่งนภา หม่องกระโทก
0524 นาย นพสรรค์ ธูปแกว้
0525 นางสาว ปิยะธิดา พลทะกลาง
0526 นาย นวนิต สวัสดิกลู
0527 นางสาว วรรณพร เจริญวงษ์
0528 นาย สุมิตร สีหาฤทธิ์
0529 นาย กมล สายศร
0530 นาย เทพฤทธิ์ ปาเวียง
0531 นาย เพชรมณี ศรีออ่น
0532 นางสาว ดวงใจ เชยชม
0533 นางสาว วริศรา ถิ่นจะนะ
0534 นางสาว ภัชราภรณ์ ใจเสน
0535 นางสาว ธิชา สิงหจารุ
0536 นาย บวร เหมือนสุ่ม
0537 นางสาว ณิรดา ศรีสุชาติ
0538 นางสาว พชิชาภัสส์ วงค์ถามาตย์
0539 นางสาว โฉมฉาย โฆสะการี
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0540 นางสาว สุรัตนา โกยเกบ็
0541 นางสาว เจนณิน ช่างเหล็ก
0542 นางสาว นภัสสร ทิพยสุ์วรรณ
0543 นาย จกัรพงษ์ เขื่อนแกว้
0544 นาย ณัฐธวัช จนัทมุณี
0545 นางสาว วรินทร ประสาวะเท
0546 นางสาว พทุธิตา เด่นฟาูนภาพล
0547 นางสาว มารินทร์ กาญจนกลุ
0548 นางสาว อติกานต์ อธิสุมงคล
0549 นางสาว ศิริพร ชินผา
0550 นาย ไตรรัตน์ อทิธิวราภรณ์กลุ
0551 นางสาว อภิรัตน์ บุญญพนิช
0552 นางสาว กรรฺณิการ์ เพยีรพล
0553 นาย ธนบดี บุญศรีนุกลุ
0554 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก
0555 นางสาว วิภาวดี หงษ์ทอง
0556 นางสาว ฤทัยทิพย์ คูณตุ้ม
0557 นางสาว จฑุารัตน์ อนันตรสุชาติ
0558 นางสาว มัญฑิตา ทิน้อยสกลุ
0559 นางสาว ศรสวรรค์ วันเสือ
0560 นางสาว นวินดา เฮงประเสริฐ
0561 นาย ธนากร บัวจนัทร์
0562 นางสาว รณิดา ประสานสมบัติ
0563 นาย การุณย์ รําจวน
0564 นางสาว ปรางวดี ฉนัทะ
0565 นางสาว จริาพร สุปิรยะ
0566 นางสาว สุปราณี ลาดสาวแห
0567 นางสาว สุวิชา สุขนาน
0568 นาย ฆโนทัย เดชะเทศ
0569 นางสาว ภูนิศรา จนัทิมา
0570 นางสาว ธัญรดี โฉมศรี
0571 นางสาว กตัฌัชญา พชัรชมพู
0572 นางสาว ศรินธร นิลกําแหง
0573 นางสาว ธัญญารัตน์ ทับลอย
0574 นางสาว ภาพร สมบูรณ์สุข
0575 นาง ทิพวรรณ ภูผิวเดือน
0576 นางสาว มุกลินทร์ หงษ์พงษ์
0577 นาย วิศรุต รัตนวงษ์
0578 นาย วุฒิภัทร พทุธารักษ์
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0579 นาย วุฒิโรจน์ กาญจนคูหา
0580 นางสาว มัทนีญา รักษ์แดง
0581 นางสาว ปานตะวัน ลือเลิศ
0582 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ล่ิม
0583 นางสาว ฟุงูฟาู สังขแ์กว้
0584 นาย จริุนทร์ มั่นคง
0585 นางสาว นิภาพร บัวศรี
0586 นางสาว กญัณัฏฐ์ รวีภัคพงศ์
0587 นาย โสภณ สมัครรัตน์
0588 นางสาว ธัญชนก แกว้มณี
0589 นาย อภิชาติ สมศรี
0590 นาย เผ่าพล ปราบมีชัย
0591 นาย ธนิสร สติแน่
0592 นางสาว มาลัยพร เนื่องนอง
0593 ว่าทีร้่อยตรี ปวีณวัชร นวรัญธร
0594 นางสาว ธนาพร เครือสูงเนิน
0595 นางสาว วดี ยาวะประภาษ
0596 นางสาว วิภาสินี ธรรมสละ
0597 นาย กติพล ปังสันเทียะ
0598 นาย อภิสิทธิ์ กวางทอง
0599 ว่าทีร้่อยตรี ณัชกร ชัยทอง
0600 นางสาว อมรรัตน์ มหาสาร
0601 นางสาว พชัราภรณ์ นิยมสินธุ์
0602 นางสาว ปณิชา พงษ์เพญ็สวัสด์ิ
0603 นางสาว มุทิตา คําเชิด
0604 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
0605 นางสาว เบญจมาศ อนิหวัน
0606 นางสาว สิริกาญจน์ ไชยกมลโรจน์
0607 นางสาว จฑุารัตน์ โฉมวิไล
0608 นาย ปรีดา ญาตินิยม
0609 นางสาว สุรีรัตน์ ลอยบัณดิษฐ
0610 นางสาว ศิรประภา หมัดหนิ
0611 นางสาว กลุธิดา หองทองคาน
0612 นางสาว ศิริรัตน์ คงสีปาน
0613 นางสาว ณัฐกนัตา ญาณแกว้
0614 นาย ภาคภูมิ โตโคกสูง
0615 นางสาว อบุลวรรณ เหมทานนท์
0616 นางสาว ชวิศา แสงมณี
0617 นางสาว กนกวรรณ กรไกร
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0618 นางสาว วิรชา วิชาวุฒิพงษ์
0619 นาย อรรถวิช จงสมจติร
0620 นาย คุณาวัฒน์ สงวนวัฒนา
0621 นาย ศักด์ิระพี ศรีประภา
0622 นางสาว วริยา ทองเส้ง
0623 นางสาว เมทิกา วิลาสรัตน์
0624 นางสาว น้ําผ้ึง ทวีโชคสิริกลุ
0625 นาย ภัณฑารักษ์ อร่ามเรือง
0626 นางสาว นารีรัตน์ คะกะเนปะ
0627 นางสาว ปวีณา ใจธรรม
0628 นางสาว ชาลินี เอี่ยมโอน
0629 นางสาว สุธีญา พลูเพิม่
0630 นาย นพพร วนิชนพรัตน์
0631 นางสาว อารีรัตน์ ศรีหมอก
0632 นาย วิสุทธ์เทพ สุกมุลนันทน์
0633 นาย เนตินันท์ สุขชุม
0634 นางสาว สุลาลัย เหลาเจริญ
0635 นางสาว ธิดา มาลัยศรี
0636 นางสาว พชรพรรณ อดิวัฒนชัย
0637 นางสาว ธีรนุช ธีรกลุ
0638 นาย จกัราวุธ เฟือ่งฟุงู
0639 นางสาว ปุณณดา ยอดเครือ
0640 นาย วัฒนชัย ฉายวิเศษพล
0641 นางสาว จริาพร ออ่นแกว้
0642 นางสาว ชัญญานุช ศรีอาวุธ
0643 นางสาว พทุธชาด นิลสนธิ์
0644 นางสาว ฐิตินันท์ มีชะนะ
0645 นางสาว ซาฮ์ร่า ชูมรรคา
0646 นาย อนุกติต์ิ เขื่อนสาร
0647 นาย กจิพฤทธ์ ชมกรด
0648 นาย ลภน ทองพบ
0649 นางสาว บุณฑริก คันธชาติ
0650 นางสาว อภิชญา เลิศไสว
0651 นางสาว อภิญญา  ศรีสุวรรณ 

0652 นาย พรีพงศ์ เฟือ่งฟู
0653 นางสาว ภูริตา เขตวิทย์
0654 นางสาว มาริสา หลีน้อย
0655 นางสาว ยวุดี ดวงประทุม
0656 นาย ปรัชญา ชาวกณัหา
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0657 นางสาว ศศิมาภรณ์ จอ้ยสระคู
0658 นางสาว วาสิฏฐี นิลัมภะ
0659 นางสาว สุชาภัคณ์ นาดอน
0660 นาย กวีวัฒน์ เสรีอภิวาสน์
0661 นางสาว ศิรินาถ สมนึก
0662 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย์
0663 นางสาว นันทพร คล้ายสุบรรณ
0664 นางสาว ปณิชา เครือกอ้น
0665 นางสาว ริญญาภัทร์ ภัครกลุเกษม
0666 นางสาว ณัฐธพมิพ์ อยู่แยม้
0667 นางสาว พรพรรณ อตุมะ
0668 นาย ภูเบศร รัมเนตร
0669 นางสาว ชัญญา ชื่นทองหลาง
0670 นางสาว สุจติรา อนิทร์จนัทร์
0671 นางสาว ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
0672 นาย ณัฐ ชัณวิจติร
0673 นางสาว ศิวธิดา พทุธิรักษ์
0674 นางสาว วรวรรณ นรเหรียญ
0675 นาย วรวัฒน์ อยู่รอด
0676 นาย คณิศร ไกรนรา
0677 นางสาว พนิดา วรรธนันท์ชัย
0678 นาย ธนภัทร องึสะกาว
0679 นางสาว กาญจนา โยลัย
0680 นางสาว อไุรวรรณ รักดี
0681 นาย ธรรมรักษ์ สุนทรภักดี
0682 นางสาว ชมภูนุช อกัษรพมิพ์
0683 นาย ศิรเวทย์ เกษมจติ
0684 นางสาว ศุภิสรา สิงห์คูณ
0685 นางสาว รสรินทร์พร ฉตัรธนาวงศ์
0686 นางสาว ชนนกานต์ เพช็ร์สงคราม
0687 นางสาว กรรทิมา อยู่เยน็
0688 นางสาว เกศณิฎา ทองกร
0689 นาง กนกวรรณ พลบูรณ์
0690 นางสาว น้ําฝน เครือแกว้
0691 นางสาว กาญจนาพร แสนสุภา
0692 นางสาว พชัราภรณ์ เกตศักด์ิ
0693 นางสาว ณัฐรียา พรมมา
0694 นางสาว นวพร งามละมัย
0695 สิบตํารวจโท สุธิกต์ิิ ประเสริฐฤทธิ์
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0696 นาย ธีรวุฒิ คุ้มจุ้ย
0697 นางสาว ปิยฉตัร เอื้อราษฎร์
0698 นางสาว อนัญญา มาลารัตน์
0699 นางสาว พมิพธ์ีรา ทรัพยส์มบูรณ์
0700 นางสาว ปภานาธ สร้อยสําโรง
0701 นาย สืบพงษ์ พงษ์ทอง
0702 นางสาว เพยีงพมิพ์ จนัทรัตน์
0703 นาย กฤตณัฐ ศรีชวนชื่นสกลุ
0704 นางสาว วรรณกร กจิหว่าง
0705 นางสาว สุจริาพร โอภาศรีโรจน์
0706 นางสาว ดลลดา อนิทรพนัธ์
0707 นางสาว ทิฆัมพร บุญเรือง
0708 นางสาว จรัิชยา จิ้นสุริวงษ์
0709 นาย สหวิช วงศ์มงคลศิริ
0710 นางสาว กติิยา สุขเขตร์
0711 นางสาว ณัฐศิมา มูลสาร
0712 นางสาว กนกอร ศรีแกว้
0713 นาย ปริญญา แซ่ขอ
0714 นางสาว ศิริมา ภูมิเหล่าแจง้
0715 นางสาว ณิชนันทน์ ไหวพริบ
0716 นาย กชพงศ์ โทวิชา
0717 นาย กฤษณุ สภานุชาต
0718 นางสาว กนัตา ปรัชเจริญวนิชย์
0719 นางสาว ศุภิสรา สุกใส
0720 นางสาว พชัราวลัย เกี่ยวแก่
0721 นางสาว มุนินทร มากดํา
0722 นางสาว อจัจมิา แกว้ขนุทอง
0723 นาย วัฒนา สิงห์ทอง
0724 นางสาว พรวิษา ใจแหน
0725 นาย ภานุพงศ์ เกยีรติผดุงพงศ์
0726 นางสาว อมรา นพกลุ
0727 นางสาว กชพร รักษ์ศิลป์
0728 นาย คุณะชนม์ พฒัยานันท์
0729 นางสาว ธนิตา จฬุามณีรัตน์
0730 นาย เกยีรติศักด์ิ เพิม่ศรี
0731 นาย ชนินทร์ โชตยะกลุ
0732 นางสาว ดวงกมล ชัยสงคราม
0733 นางสาว สุกญัญา สุขช่วง
0734 นางสาว ธัญชนก ขนัทบัณฑิตย์
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0735 นางสาว เกศกนก หลวงคําแดง
0736 นาย กา้นเพชร แซ่กงั
0737 นางสาว สุปวีย์ ทุมทอง
0738 นาย ชัชชัย ชูชื่น
0739 นางสาว สุธีกานทร์ ท้าวยศ
0740 นางสาว ปรียานุช ฤทธิจอม
0741 นาย ธนาทิพย์ หนูวงศ์
0742 ว่าทีร้่อยตํารวจตรี อารชวิน สุวิรนิตย์
0743 นางสาว ชนม์ณกานต์ โรจน์วิมลการ
0744 นาย ปรัญชัย ศิริศักด์ิวัฒนา
0745 นางสาว สมพร เปีย่มน้อย
0746 นางสาว ปารณีย์ นวลส่ง
0747 นางสาว ณัฐนันท์ จําปา
0748 นางสาว ธนาภรณ์ สังฆพรหม
0749 นาย ธนกร ล้อเทียน
0750 นาย ปรเมศร์ โปฺบุญมา
0751 นางสาว บ่อทอง โพธิท์อง
0752 นางสาว ญาณิศา เมืองยศ
0753 นางสาว มยรุา พงัดี
0754 นาย มานะพนัธ์ พกุกะณะสุต
0755 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
0756 นางสาว นิศา รักอกัษร
0757 นางสาว สุวิมล พรหมยก
0758 นางสาว นภัค เหล่าสืบสกลุ
0759 นาย ทัตพงศ์ เต่าทอง
0760 นาย เชิดพงศ์ นารี
0761 นางสาว สุชานาฏ โพธิ
0762 นางสาว พชัรพร ใหม่หลวงกาศ
0763 นางสาว ณัฐพชัรธิดา ฉนัทะ
0764 นางสาว เบญจมาภรณ์ กาลานุสนธิ์
0765 นางสาว เขมวรรณ มากหลาย
0766 นางสาว อนุสรา ไกรโกศล
0767 นาย อนุรักษ์ เสนาชาติ
0768 นาย สุชัย ศรีสุพฒันะกลุ
0769 นางสาว นิโลบล หาแกน่
0770 นางสาว หทัยรัตน์ บุญรักษ์
0771 นางสาว ณัฐชยา ศรีสิงห์
0772 นาย กติติคุณ ขนุพรหม
0773 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ
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0774 นางสาว รุ่งนภา อตุสาห์
0775 นางสาว พทัธ์ธีรา บรรยง
0776 นาย ธนพฒัน์ กลุะ
0777 นางสาว ลมสงบ หอมเศรษฐี
0778 นางสาว นฤมล โพธิน์อก
0779 นางสาว ธันยช์นก จนัแกว้
0780 นางสาว กชพร ณ ถลาง
0781 นางสาว กนกอร สุริยะจนัทร์
0782 นางสาว ฐิติกาญจน์ ยางทอง
0783 นางสาว สุทธวีร์ อนิทกลู
0784 นาย เมธา กจิรัตน์
0785 นาย อกัษร ปานเนาว์
0786 นางสาว วนิดา ดําแกว้
0787 นาย อธิปไตย จนัทร์เทพย์
0788 นาย ณัฐกานต์ โมคภา
0789 นางสาว ชยากร วงศ์จนัทรา
0790 นางสาว อศิราภรณ์ ทิพยเ์นตร
0791 นางสาว ชาลินี คงสตรี
0792 นางสาว ณัฐฐิดา สัตยารัฐ
0793 นาย จริวัฒน์ พนูสวัสด์ิพงศ์
0794 นาย ภาสกร แตงเผือก
0795 นางสาว จารุมน จติตานันท์
0796 นาย กนก วงศ์ชรินรัตน์
0797 นางสาว วิมลรัตน์ ธนะภพ
0798 นางสาว วรัชยา วงศ์บา
0799 นางสาว กนกวรรณ ไชยพนู
0800 นาย เอกรัฐ สุวรรณเวช
0801 นางสาว ประภารัศมิ์ กติติปรีชาเลิศ
0802 นางสาว ปรานต์ สิทธิชัย
0803 นาย ทิวากรณ์ ทิน่าน
0804 นางสาว ธนิดา ฮวดพทิักษ์
0805 นาย ภูเบศ บุตรเคน
0806 นาง ปุณยว์ิสาข์ สกลุโกศล
0807 นางสาว ภูริชญา ผันประเสริฐ
0808 นางสาว วาสนา สุภานาม
0809 นาย นันทวัฒน์ นวชาตะนันท์
0810 นางสาว ปนิดา เจริญผล
0811 นางสาว สีรุ้ง สินตะคุ
0812 นาย วัชระ รักสันติสุข
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0813 นางสาว ชนากานต์ ปัน้งาม
0814 นางสาว ศิริรัตน์ โถแกว้
0815 นางสาว ชลธิชา ปิงไฝ
0816 นางสาว ดารุณี นารีนุช
0817 นางสาว ณัฐทริกา จติเจริญ
0818 ว่าทีร้่อยตรี พเิชษฐ์ เพชรทับ
0819 นางสาว เรณุมาศ สุวรรณศรี
0820 นางสาว ภววรรณ เพง็สถติย์
0821 นาง ศจนีาฎ อุ้ยกลู
0822 นางสาว เมยวดี ทวีวัน
0823 นางสาว ขนิษฐา หนูมั่น
0824 นางสาว ยพุาภรณ์ ศรีทอง
0825 นาย กติิศักด์ิ เจยีมจบัเล่ห์
0826 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
0827 นาย กรกช ขํากฤษ
0828 นางสาว กานต์ชนก จฑูะศรี
0829 นางสาว ภัคกร เตชะกรเกยีรติ
0830 นางสาว น้ําผ้ึง ไชยรังษี
0831 นางสาว นันทลี สายมาลา
0832 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
0833 นางสาว ปัญจณา ค้อวัง
0834 นาย ฉตัรบรรณ ชมบาล
0835 นาย พฤฒิพงศ์ วีระกจิ
0836 นาย เอกอนิทร์ โยธารินทร์
0837 นาย กฤษณพงศ์ เล็กกระจา่ง
0838 นาย อชิตพล ศรีเวช
0839 นางสาว ฐิตารีย์ ชุ่มเจริญ
0840 นาย ศุภดิษฐ์ สร้างอําไพ
0841 นางสาว ณัฏฐา กองคํา
0842 นาย ภูวนัย มณีเนตร
0843 นางสาว นฤมล คําสอน
0844 นางสาว ณัฐกฤตา พวงพลิา
0845 นางสาว ภวิชญ์พร นันทศรี
0846 นางสาว ชมพนูุช กจิธิคุณ
0847 นางสาว มาลัยวรรณ เอี่ยมมา
0848 นางสาว นริสา รักนวล
0849 นาย ธีระชัย สายธิยศ
0850 นาย อธิวัฒน์ รัตนุ่มน้อย
0851 นางสาว นางสาวกณฑอร มูลตามา
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0852 นาย เหมือน สุขมาตย์
0853 นาย กรกช เจริญจติร
0854 นางสาว ชุติมนต์ ตลับศรี
0855 นางสาว วรรณภา เวียงไชย
0856 นาย จริพงศ์ อนิทปาสาณ
0857 นาย อวิรุทธ์ สุเพง็คําภา
0858 นางสาว สุกญัญา แปูนแกว้
0859 นาย ธนกร กล่ินจนัทร์
0860 สิบตํารวจเอก วัฒนา สีสุข
0861 นาย ดํารงพล พวงมาลัย
0862 นางสาว นิตยา พายพั
0863 นางสาว กมลรัตน์ อรรถนิตย์
0864 นางสาว พชิญากานต์ ศรีอดุร
0865 นางสาว สาริณี แสงสกลุ
0866 นาย ธรรมนูญ เขยีวกลํ่า
0867 ร.ต.หญิง ณัฐนิชา เนตรสกลุ
0868 นางสาว จริยาภรณ์ สมปูุ
0869 นางสาว อมัพวา ไชยเพชร
0870 นางสาว อนัญญา พฒุผา
0871 นางสาว สุภัทรา ปรังการ
0872 นาย ภาสกร เจริญสุข
0873 ว่าทีร้่อยเอก ภัสร์นนท์ จนัทร์รัตนาพงษ์
0874 นางสาว ธนวรรณ นาคเกตุ
0875 นาย กติติพงษ์ สีกลัยา
0876 นาย ณัฐชนน วิมล
0877 นางสาว เมตตา พลายละหาร
0878 นางสาว ภัสสร จติรเอื้อ
0879 นางสาว ราฑิกลุ ชายคํา
0880 นางสาว ทิศาชล คามบุตร
0881 นางสาว พทัราวรรณ หมวกทอง
0882 นางสาว ชฎาพร คงศิริ
0883 นางสาว นิจวิภา ทองอุ่น
0884 นางสาว ปัณฑารีย์ ศรเสณี
0885 นาย ธนบดี ออ่นละออ
0886 นาย ขนุทัพ ชุติอนุสรณ์ชัย
0887 นางสาว ศิริรัตน์ บุญนา
0888 นาง นิชานันท์ พงศ์ประยรู
0889 นาย รัชพล พงึไชย
0890 นาย ธีรศักด์ิ แกว้ศรี
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0891 นางสาว กญัญาณี พตัตานนท์
0892 ว่าทีร้่อยตรี วรางเจษฐ์ สิงห์บํารุง
0893 นาย สุรพล นาคสู่สุข
0894 นางสาว ภัทรพร ปรีเปรม
0895 นาย ศรัณยู เกื้อกอ่ออ่น
0896 นาย วรวิช เดชเจริญ
0897 นางสาว ภัทรสิริ สวยรูป
0898 นางสาว ญาธิณี อศัวยนืยง
0899 นางสาว นวพร อนิจนัทร์
0900 นาย ณัฐชานนท์ บุญมา
0901 นางสาว สุรีรัตน์ บุญรอด
0902 นาย ภาสุวัติ กาญจนสมบูรณ์
0903 นาย หัสรัตน์ ฉตัรวงศ์ทิวา
0904 นาย วิศว ท้วมจู
0905 นางสาว พชิญา ชูสระน้อย
0906 นาย รัฐพนธ์ พานิชกลุ
0907 สิบตํารวจโทหญิง ธัญชนก รัดจนัทอง
0908 นาย กฤตเมธ ทองประไพ
0909 นางสาว วนัสนันท์ กลัยาคู
0910 นางสาว จดิาภา สุปิรยะ
0911 นางสาว ชยสิรา เบาราญ
0912 นางสาว รัตนา วงษ์ชม
0913 นางสาว ปุญญิศา ไพโรจน์
0914 นางสาว แพรภคภร วิศิษฎ์เวคิน
0915 นาย สรภัทร สมจนิตนากลุ
0916 นางสาว ชุติกาญจน์ อําพนัประสิทธิ์
0917 นางสาว พาทิศา เอง่ฉว้น
0918 นางสาว อญัญกร หนูชัยแกว้
0919 นาย เพิม่ธนา สดใส
0920 นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี
0921 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต
0922 นาย อรรณพ สีขาบ
0923 นางสาว กรวีร์ ศรีเสน
0924 นาย ชาญวิทย์ ไชยมีสุข
0925 สิบตํารวจโท ดนุสรณ์ มากจงดี
0926 นาย ชญานนท์ สุขเณร
0927 นาย อธิพงษ์ ท่นไชย
0928 นางสาว ภัทราภรณ์ ไมตรีจติต์
0929 นางสาว นภัสสร ดาวเรือง
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0930 นาย พศุิทธิ์ ดาวเรือง
0931 นาย นิรติ หามณี
0932 นาย จรีะพงษ์ พาเกา่น้อย
0933 นางสาว ณัฐธิดา ด่านสัมฤทธิ์
0934 นางสาว นงภัค พทุธกาล
0935 นาง กาญจนา สารคาม
0936 นางสาว วิวรรณ รักษลิขติ
0937 นาย สิทธิศักด์ิ รัชนิพนธ์
0938 นาย รัฐนันท์ โลหะชีพ
0939 นางสาว นัฐยา บุญมาก
0940 นางสาว พรียา จนัทร์ศิริไพบูลย์
0941 นางสาว สิรินดา กรีติวุฒิกลุ
0942 นาย ณัฐพล วรศิลป์ชัย
0943 นางสาว สุกลัยา ราชบุรี
0944 นาย วริศ หาดทราย
0945 นางสาว นันทิดา ฤทธิศักด์ิ
0946 นางสาว ทิพวรรณ สืบวงค์
0947 นางสาว จฑุามาศ สังมะณี
0948 นางสาว วิลาสินี ธรรมปัญโญ
0949 นางสาว ชุติมา จงรุ่งเรืองไสว
0950 นาย ศิรวัชร์ แต้มแกว้
0951 นางสาว สุพตัรา ชูชุม
0952 นาย ศรันย์ เฉลิมกติติชัย
0953 นางสาว ฤกษ์วริศ วรฉตัร
0954 นางสาว วาสนา แกว้ชูทอง
0955 นางสาว นิชชิมา เทศวงค์
0956 นาย สาธิต หอมหวล
0957 นาย ณัฐวุฒิ เกษรา
0958 นางสาว ฉตัริยาภา จนัทรเสนา
0959 นางสาว ปาจรีย์ แสนเลิศ
0960 นางสาว อภิญญา หนูเรือง
0961 นางสาว ขนิษฐา ชูปาน
0962 นางสาว สุธิดา เพิม่พลู
0963 นางสาว วราภรณ์ เจตะบุตร
0964 นางสาว ทิวาพร เพช็รเอี่ยม
0965 นางสาว ปัทมนัดดา ดําช่วย
0966 นางสาว ปิยาวัน อยู่คง
0967 นาย จริวุฒิ ปานพรม
0968 นาย ปราชญา หนูน้อย
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0969 นางสาว เพชรชมพู จลุพรจติต์
0970 นาย ปรัชญา เทียบเพชร
0971 นาย ธนดล จนัทร์เจริญ
0972 นางสาว วริศรา (จตุพร)  คงทอง
0973 นางสาว อญัชิษฐากรณ์ วันนิจ
0974 นางสาว นันทภัทร อภิชาติโชติ
0975 นางสาว ภัทราภรณ์ ค้าสุวรรณ
0976 นาย ชาติชาย อนงค์พรยศกลุ
0977 นาย ขจรภพ พงศ์พริิยาภรณ์
0978 นางสาว รสิตา เต่ือยมา
0979 นางสาว สุธาทิพย์ พนูจนัทร์
0980 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เพยีรสร้างสรร
0981 นาย กติติคุณ สวยรูป
0982 นาย บุญธรรม อจัฉริยยศ
0983 นางสาว ยมลพร จติต์อารี
0984 นาย จริายุ โพธิรั์กษา
0985 นาย ชูเกยีรติ เอยีดสุดรักษ์
0986 นางสาว รัชนีกร ทองคุ้ม
0987 นางสาว วชิรกลุ คชแกว้
0988 นาย นายมูฮัมหมัดซิกรี มะแด
0989 นาย เดชา ดาราศรีศักด์ิ
0990 นางสาว อาภาภัทร พนัธุคํ์าเกดิ
0991 นาย ยทุธภูมิ พลชนะ
0992 นางสาว ขวัญสุดา ยนืชีวิต
0993 นาย อดิศักด์ิ อนัทะโย
0994 นาย ศราวุธ เซ่งแกน่
0995 นางสาว ณัชชา กอ้งเจริญกจิ
0996 นางสาว เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกจิ
0997 นางสาว วริษา อบุล
0998 นางสาว ศุภิสรา แกว้โสภาค
0999 นางสาว หทัยชนก  แถลงการณ์

1000 นาย รุ่งโรจน์ เรืองวิริยะ รุ่งโรจน์ เรืองวิริยะ
1001 นางสาว ธวัลหทัย สุมิตนันท์
1002 นางสาว ศศิธร นวลยอ่ง
1003 นางสาว หทัยชนก เทียมตระกลู
1004 ว่าทีร้่อยตรี สิทธิพร สลางสิงห์
1005 นางสาว วัชราภรณ์ แจม่สว่าง
1006 นางสาว วาสนา ทักษณิวรรตกลุ
1007 นาย ชัยณรงค์ รักนาวี
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1008 นางสาว วนัชพร กวงคํา
1009 นาย สมพนธ์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
1010 นาย ปิญณัฐ สงวนถอ้ย
1011 นางสาว ผกามาส กจิประชา
1012 นาย ภคพงษ์ คงลิขติ
1013 นาย สุชาติ เหมแดง
1014 นางสาว ปภาวี สนธิสัมพนัธ์
1015 นาย ณัฐพล สนธิสัมพนัธ์
1016 นาย กรีติ แสงโสมแจม่
1017 นาย เฉลิมชัย สีแดง
1018 นาย ชาตรี คู่ณรงค์นันทกลุ
1019 นาย สิทธิชัย ยิ้มแยม้
1020 นาย สืบธาดา พณิแกว้
1021 นางสาว นภสร สวัสด์ิวอ
1022 นางสาว ปวริศา บัวสองสี
1023 นางสาว อรธิดา บุญโถ
1024 นางสาว กาญจนา เกตุเกล้ียง
1025 นางสาว กลุพชิา เรืองมี
1026 นางสาว จดิาภา เนาวประดับ
1027 นางสาว ชลิดา โพธิส์ะอาด
1028 นาย ภาษณัยย์ สมจติร์
1029 นางสาว ลัดดาวรรณ สุรพตัร
1030 นางสาว กชามาส กงสะเด็น
1031 นางสาว ธัญญณัฏฐ์ ชนะกจิกําจร
1032 นาย กติิพนัธ์ จงึสงวนสิทธิ์
1033 นางสาว ณัฐวรา ใจกล้า
1034 นางสาว เพชรไพลิน แซ่ต้ัน
1035 นางสาว ธัญทิพ วณิชานุวัตร
1036 นางสาว อโณชา เนียมใจดี
1037 นางสาว วราพร ไวนฤนาท
1038 นางสาว ศุภิสรา หน่อจนัทร์
1039 นาย ปวิทย์ หาเรือนโภค
1040 นาย ยอสุข สุขเทียน
1041 นางสาว พมิพพ์ลิาส ใจมั่น
1042 นางสาว กรกนก ชาญเชิงพานิช
1043 นาย ธีรพล ชาญเชิงพานิช
1044 นางสาว วรรณนภา บุญเขตต์
1045 นาย พณัีฐกาญจน์ ปิงเมือง
1046 นาย ปรัชญา ศรีพงศ์พยอม
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1047 นางสาว รดา ออ่นหวาน
1048 นางสาว สมฤทัย สายโน
1049 นาย ณัฐพล สินธุวา
1050 นางสาว จฑุารัตน์ รัตนะ
1051 นางสาว วันใหม่ พรหมศิลา
1052 นางสาว พฐัญกานต์ ขนัดี
1053 นาย ชาญยทุธ อทุะกงั
1054 นางสาว พจิานันท์ ยิ่งดํานุ่น
1055 นาย ปณิธาน ปานหนู
1056 นาย วิริทยพ์ล พรหมศิลป์
1057 นางสาว แพรวพรรณ พรหมเจริญ
1058 นางสาว สิรีธร ราชเดิม
1059 นางสาว วารี แกว้กําเนิด
1060 นางสาว ภิญญรัตน์ วิสมิตนันท์
1061 นาย ธนภูริพศั โพธิพ์รหม
1062 นางสาว กรกช จํานงค์วัฒน์
1063 นางสาว ผณิตา เพชรกาฬ
1064 นางสาว พลอยไพลิน เมืองแกว้
1065 นางสาว วรกญัญา ธรรมสถติยม์ั่น
1066 นางสาว กานต์ธีรา บุญเกล้ียง
1067 นาย จริาวุฒิ บุตรวาปี
1068 นางสาว กลุนิษฐ์ นิลจนิดา
1069 นางสาว ศิราณี แฝพมิาย
1070 นางสาว กญัภัฏฐ์ ไหมบุญอุ้ยกวิน
1071 นางสาว จนิดาภัทร์ จนุทการ
1072 นาย ชาญชัย อมรสรวง
1073 นาย ภูวนาถ เชิดโฉม
1074 นางสาว บุพพนาถ กาวชู
1075 นาย ธณะ อารีพรรค
1076 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม
1077 นางสาว ปราณี ไพรสยม
1078 นาย ศุภโชค เกาะไพศาลสมบัติ
1079 นางสาว เบญจรัตน์ สุนทรกําจรพานิช
1080 นางสาว สุชญา ปิยะพทุธิชัย
1081 นางสาว พชิญา เดชเกล้ียง
1082 นาย ทรงพล หร่ิมสืบ
1083 นางสาว กวิสรา ฉยุฉาย
1084 นาย ปภังกร วิเศษสุขวรกลุ
1085 นาย มงคลรัฐ จนัทครุฑ์
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1086 นาย ศิวพนัธุ์ บุญเหมาะ
1087 นาย พงศ์ภัค วรรณาโส
1088 นาง ศิริประภา ประสมบุญ
1089 ว่าทีร้่อยตํารวจตรี สุรพศ ทองตําลึง
1090 นางสาว กนกวรรณ สุริยะชัย
1091 นาย ทวีพฒันพงศ์ ปิลวาสน์
1092 นาย ธนกร พงษธา
1093 นาย สมภพ เพช็รสามสี
1094 นาย นัฐวุฒิ หว่างเเสง
1095 นางสาว พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
1096 นางสาว กญัวรา รัตนอานันต์
1097 นาย กติติคุณ หว่างเพยีร
1098 นาย ศิวกร เพช็รสีเงิน
1099 นางสาว ปภาวี กติติธาราทรัพย์
1100 นาย สกลเดช วิลาวรรณ
1101 นาย ณัฐกร เรือนมะกอก
1102 นางสาว อรุณกมล ทองคํามา
1103 นาย ภาณุมาศ อําคา
1104 นาย ภาณุภัทร แดงโชติ
1105 นางสาว นงค์นุช ประเสริฐแท่น
1106 นางสาว ณัฐริกา ภิราญคํา
1107 นางสาว จรีนุช ปรีดาศักด์ิ
1108 นางสาว จฎิาภา ตันติวงศ์วัฒน์
1109 ว่าทีร้่อยตรี คมกริบ รัตนภิบาล
1110 นางสาว เบญจรัตน์ วิไลพนัธ์
1111 นาย วิวัฒน์ชัย ธนูธรรมเจริญ
1112 นาย ประพนัธ์ศักด์ิ มีเงิน กนัเกตุ
1113 นาย สัญจนิต์ ว่องวัฒนาภิกลุ
1114 นางสาว ธนพร แสงประดับ
1115 นาย ตรีดนัย สิทธิวิรัชธรรม
1116 นางสาว นภาพร แกล้วกสิกจิ
1117 นางสาว วรรณวิสา เพยีรโชคดี
1118 นางสาว สุภัสสรา แสนทวีสุข
1119 นางสาว ธมกร พนัธุพ์านิช
1120 นางสาว ศศิกานต์ รังสีวงกตทิพย์
1121 นางสาว อฑิตญา ธีรนิจกติติคุณ
1122 นางสาว ชนภา จนัทร์ออ่น
1123 นางสาว ฉฎาภา สาโท
1124 นาย ฮาริส พงศ์ยี่หล้า

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 29 จาก 89



เลขประจ าตวัสอบ ชือ่ - นามสกุล
1125 นางสาว ยลธิดา ยะปะตัง
1126 นางสาว ณัตยา นิ่มนวล
1127 นางสาว ณฤดี ศรีสุดา
1128 นาย พชัรพล ไชยมงคล
1129 นาย อภิวัฒน์ สาริสิทธิ์
1130 นางสาว ชาลิสา ชาติปัญญาวุฒิ
1131 นางสาว ทิพยคั์นธา แกว้สุข
1132 นางสาว ชไมพร วุฒิมานพ
1133 นาย กติติเดช ตรีรัตน์
1134 นาย คุณภัทร ฉตัรอนิตา
1135 นางสาว ชวัลญา ชีวะพฤกษ์
1136 นางสาว กฤษณา ลิมาจริากร
1137 นาย วัชชกานต์ เศาภายน
1138 นางสาว พทัธนันท์ สุกปล่ัง
1139 นาย อภิวัฒน์ ทิทา
1140 นางสาว นาตยา หารทะเล
1141 นางสาว กญัญาพชัร กองมงคล
1142 นางสาว ณฐา ทิพยวรเดช
1143 นาย พลกฤษ ล่ิมสกลุไพศาล
1144 นางสาว สุมาภรณ์ ลาดโนนเมือง
1145 นางสาว สุกญัญา จนัทสร
1146 นางสาว พสัตราภรณ์ บุญเพิม่
1147 นางสาว ชติมันต์ คุ้มภัยเพือ่น
1148 นางสาว ศุภณัฏฐ์ แกว้แดง
1149 นางสาว ยวุดี ภูมิเกษมศักด์ิ
1150 นางสาว ปัทมา เกตุพฒุ
1151 นางสาว ชัญญา จติติรบํารุง
1152 นางสาว นันท์ชญาน์ ม่วงศรี
1153 นางสาว อรวรรณ หงส์โชคทวี
1154 นางสาว สุรีพร บัวจนี
1155 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก
1156 นางสาว ปราณิศา วงธรรมรัตน
1157 นาย ธงชัย สิทธิกานต์
1158 นางสาว เมธาวี สุขอนันต์
1159 นางสาว สาวิตรี ปานสังข์
1160 นางสาว อภิรุจี ปานทิพย์
1161 นาย ธีรวัฒน์ พฒันชัยวงษ์คูณ
1162 นาย สาธิต บัวคล่ี
1163 นาย ยงยทุธ วงศ์ยิ้มยอ่ง
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1164 นางสาว กรรวี ธรรมวงค์
1165 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชธรรม
1166 นางสาว นิตยา ไชยมงคล
1167 นางสาว สมัชญา เกษมไพบูลย์
1168 นางสาว คณิศร เพิม่บุญ
1169 นางสาว นราจนัทร์ เชียรศรี
1170 นางสาว ธิติยาภรณ์ สีคต
1171 นางสาว กนกวรรณ รัตนปทุมวรรณ
1172 นาย วรวิทย์ วัชรโชติสกลุ
1173 นาง ฮุไซนี บอเถาะ
1174 นาย สุทธิพงษ์ กรกฎ
1175 นาย วัชรพงศ์ ดีเหมาะ
1176 นาย ภาวิศ สรรเสริญ
1177 นาย วีรวัฒน์ วุน่น้อย
1178 สิบตํารวจเอก วสันต์ วงค์วัง
1179 นางสาว กนกวรรณ ชัยรัก
1180 นางสาว สุวรา อนินุ่น
1181 นาย ทวีสิน ชุมหอม
1182 นางสาว เสมอใจ กรณีย์
1183 นางสาว อาทิตยา พกิลุศรี
1184 นาย ธนภาค ฤทธิอ์ร่าม
1185 นางสาว ฐิติพร ภมรสูตร
1186 นางสาว พรรณทิพย์ ชาญชัยวรวิทย์
1187 นาย บรรณวิชญ์ อนันตศักด์ิ
1188 นาย กติติศักด์ิ จนีสีคง
1189 นางสาว อภิญญา กติิแกว้
1190 นางสาว พริาพร ศรีบุญโฮม
1191 นางสาว อรอนงค์ หมันเส็น
1192 นางสาว ธัญจริา ทองดี
1193 นางสาว วรรษชล ณัฐพลูวัฒน์
1194 นาย วันชาติ เพช็รรัตน์
1195 นาย ชิณวัตร นามบุตรดี
1196 นาย กฤษฎาพนัธ์ ภูปัญญา
1197 ร.ต.อ. บวร เชี่ยวชาญศิลป์
1198 นาย พรีชัย ทรงกําพล
1199 นางสาว ภภัสสร กําจาย
1200 นาย ปพนัธ์ภพ คงพริิยะเพชร
1201 นางสาว กรกมล เกตตะสา
1202 นางสาว สุจติรา ดิษจํารัส
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1203 นางสาว ธัญลักษณ์ นาครอด
1204 นางสาว ชลธิชา เล็กสกลุ
1205 นางสาว กรรณิกา ธีระพนัธ์
1206 นาง สุภัค วงษ์ภักดี
1207 ว่าทีร้่อยโท ธีระวัฒน์ จนัทร์แว่น
1208 ว่าทีร้่อยโท นัฐพล ยงยศ
1209 สิบตํารวจตรี ปฤจกร ยอดแกว้
1210 นาย ธนกติิ หลวงแสนแกว้
1211 นางสาว ชมพนูุช พฒุเมือง
1212 นางสาว ธีธัชชา กศุลปฏิการ
1213 นาย รณชัย อดุมเพชร
1214 นาย บดินทร์ นามวงศ์
1215 นาย ชนะมนต์ ไชยแกว้
1216 นางสาว น้ําฟาู บุษดี
1217 นางสาว พชิญดา ศศิวงศ์
1218 นางสาว อจัฉราพร ชุมดาวงค์
1219 นาย ทวี ทรัพยค์งทน
1220 นางสาว นพวรรณ ไชยภักดี
1221 นาง กหุลาบ อญัชลีกรณีย์
1222 นางสาว ชนาภัทร ปัทมชนะโชติ
1223 นางสาว วิชชญาณ์พร สุวอาภาพชัร์
1224 นางสาว รมณ วิริยะประกอบ
1225 นางสาว ขนิษฐา ทาโคตร
1226 นาย ณัชพล รัตนะ
1227 นางสาว กนกวรรณ พวงเพชร
1228 นางสาว นิลทกานต์ เทีย่งนิล
1229 นางสาว วรรณนิภา แกว้นรา
1230 นางสาว อติพร หุน่จําลอง
1231 นาย อภิรักษ์ พวับัณฑิตกลุ
1232 นาย พรีณัฐ ขนไทย
1233 นางสาว อรุณวรรณ จนัทสระ
1234 นางสาว ชฎาภัทร์ นกขนุทอง
1235 นางสาว นาตารี ทวีผล
1236 นางสาว กมลลักษณ์ พนัธุเ์จริญ
1237 นาง ศริญญา สัตยญ์ารักษ์
1238 นางสาว นงค์ลักษณ์ ยบุลชู
1239 นางสาว ชลธิชา ชูทอง
1240 นางสาว ธารธันย์ แสงสม
1241 นาย ศุภณัฐ เมปริญญา
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1242 นางสาว ศศลักษณ์ สินด้วง
1243 นางสาว เสาวภา สาเม๊าะ
1244 นางสาว ณัฐนิชา ทองชาติ
1245 นาย ชัช ศิริพงษ์
1246 นางสาว สรัสวฎี จากนอก
1247 นาย กติติภาส ภิรมณ์ชัย
1248 นาย เทพจติุ พรหมเทศน์
1249 นาย คทายทุธ์ วิรัลห์เวชยนัต์
1250 นาย ภทรพงค์ เกยีรติสุต
1251 นางสาว ปานตะวัน ทองปาน
1252 นาย ณัฐชัย ณ ลําปาง
1253 นางสาว ปิยะวรรณ ธรรมรังษี
1254 นางสาว วิชยา เหล่าธนถาวร
1255 นาย วรยทุธ ดวงวิิเชียร
1256 นางสาว อาภาศิริ ปลอดโปร่ง
1257 นางสาว ทิตยา โพธิปัญญาธรรม
1258 นางสาว ดวงตา พลพทุธรักษ์
1259 นางสาว นัทธ์หทัย เดชแพ
1260 นางสาว กมลพรรณ วิชิตสุรกจิ
1261 นางสาว ชยาภรณ์ อารียช์น
1262 นาย ทวีศักด์ิ พทุธอร่าม
1263 นาย ธนินทร์ ภูวานคํา
1264 นาย ปิยะพงษ์ ชิดสิน
1265 นางสาว ปัฐญาวัตห์ วรรณสวัสด์ิ
1266 นางสาว สุจติรา ทิมลาย
1267 นางสาว อนันตญา เองมหัสสกลุ
1268 นางสาว พทัธมน สาธุภาพ
1269 นางสาว แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
1270 นางสาว ดาวใจ บุญจนัทร์
1271 นาย ศุภชัย กปุระดิษฐ์
1272 นางสาว ทิพวรรณ ต้ังสวัสดิรัตน์
1273 นางสาว สิริพรรณ ศรีประดิษฐ
1274 นาย พรเทพ รัตนาวงศ์ไชยา
1275 นางสาว บุญรัชนี ศรีแอ
1276 นาย พงศ์ปณต ตระกลูพชิยะชัย
1277 นาย นิติพงษ์ ส้ินภัย
1278 นางสาว ชัชชญา เอี๋ยวสกลุ
1279 นาย ปิยะณัฐ พลูจนัทร์
1280 นาย กติติ เจริญรุ่งอทุัย
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1281 นาย จริวิชญ์ ผูกเกษร
1282 นาย ธนโชติ เวชการ
1283 นางสาว ปัญญพร ภูด้่วง
1284 นาย พเิชษฐ แกว้บุญเรือง
1285 นางสาว ปทิดา ภูสวัสด์ิ
1286 นางสาว ธณัญญา พรหมแกว้
1287 นาย วีรภัทร เรืองจนัทร์
1288 นางสาว ศรัณยา กาเต๊ะ
1289 นางสาว วรันธร ศุขนิคม
1290 นางสาว ศศธร โภคสวัสด์ิ
1291 นางสาว ณปภัช เพง็พนูสุข
1292 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีเภา
1293 ว่าทีร่.ต.หญิง อรอนงค์ จนัทแจม่
1294 นางสาว มัณฑนา ชนะรัชชรักษ์
1295 นางสาว พมิพช์นก ดินประภา
1296 นางสาว นาฏอนงค์ ขําเจริญ
1297 นางสาว พทุธิตา เดชบุญ
1298 นางสาว พมิพป์วีณ์ เสวตไอยาราม
1299 นางสาว อภิชา ธนะมัย
1300 นางสาว เมธาวี พตัตานิชานนท์
1301 นางสาว จริาวรรณ สายโยธา
1302 นางสาว วทันยา งามขํา
1303 นาย ณัฐปกรณ์ จนิาย
1304 นางสาว จฬุาลักษณ์ วงค์สิริ
1305 นางสาว ชนกานต์ สุวรรณขนัธ์
1306 นางสาว พชิญ์เนตร เรขะวิชัยดิษฐ์
1307 นางสาว นภัสสร์ ฟาูสะท้อน
1308 นาย สุทธินันท์ สีแสง
1309 นาย ณฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา
1310 นาย สุจริต เปีย่มสุข
1311 นาย สุทธิพฒัน์ พทิักษ์
1312 นางสาว สิริญญารัตน์ อุ่นใจ
1313 นาย นิติพฒัน์ สิขณัฑกะสมิตร
1314 นางสาว วรณี ปิน่สุวรรณ
1315 นางสาว ชลิตา คงประเสริฐ
1316 นาย ภูกจิ เบลล์
1317 นางสาว ทัศวรรณ เนตรฝาง
1318 นางสาว ธวัลชญาน์ วัจนสุนทรวงศ์
1319 นางสาว วรรณภรณ์ นิ่มเรือง
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1320 นางสาว ชลธิชา ศรีสวัสด์ิ
1321 นางสาว ยคุนธร รองแกว้
1322 นางสาว ปภาวี แสงประดับ
1323 นาย อภินันท์ เกยีรติกมเลศ
1324 นางสาว พมิพช์นก แยงทิพย์
1325 นาย สมนึก จนีสระน้อย
1326 นาย ปฐวีร์ รอดแกว้
1327 นางสาว กานติมา เรืองสุกใส
1328 นาย ธีรพล ค่ายภักดี
1329 นาย มนัส พรมมร
1330 นางสาว อมิตา รัตนมุสิก
1331 นาง ขนิฐา บําเพญ็บุญ
1332 นางสาว จดิาภา อนิอยู่
1333 นางสาว พมิพน์ารา เครือพนัธุ์
1334 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย
1335 นาย พชรพล เส็งดี
1336 นางสาว รมยร์วินท์ บุตรเสน
1337 นางสาว ชลกาญจน์ ขอจว่นเต๋ียว
1338 นางสาว ชฎากาญจน์ นาคเสนา
1339 นาย กญัจน์ ตัณฑัยย์
1340 นางสาว พไิลพร อะปะหัง
1341 นาย ณพร์ี ปานทองเสม
1342 นางสาว พชรพรรณ เฉลิมแสน
1343 จา่สิบเอก เสกสันต์ สาโดด
1344 นาย พชร สพโชค
1345 นางสาว แพรพลอย ชุติคุณากร
1346 นางสาว นิติยา เจริญสุข
1347 นางสาว ณัฏฐนิช เดชศรชัยสิทธิ์
1348 นางสาว ปิยดา เจริญสุข
1349 นางสาว สุนิสา ทิมปณา
1350 นาย สุวรรณ แสงวิจติร
1351 นาย พรีวัส ไพบูลยศิ์ริ
1352 นาง ลัคณากรณ์ กอสนาน
1353 นางสาว ทัศนีภรณ์ ทับแสง
1354 นางสาว กญัจนพร ทับแสง
1355 นาย อติรุจ เพช็รกลุ
1356 นางสาว ภวิกา กล้าหาญ
1357 นาย ชณัฏฐ์ จนัทร์อดุม
1358 นางสาว พชันรินทร์ โพธิน์ิ่มแดง
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1359 นางสาว วรรณา ไชยรักษ์
1360 นางสาว ญาณมาศ ประภารุ่งโรจน์
1361 นางสาว ทักษพร วรกจิ
1362 นาย นนทวิทย์ ศรีลาศักด์ิ
1363 นาย จกัราวุธ จนัทานี
1364 นางสาว โนริสา สมานพกิลุวงศ์
1365 นางสาว ธิดารัตน์ มนัสเกษมศักด์ิ
1366 นางสาว ลฎาภา กลุเพชรคูณทวี
1367 นาย ชยตุ เหล่าพทิักษ์วรกลุ
1368 นางสาว วัชราภรณ์ วิฤทธิช์ัย
1369 นาย ตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน์
1370 นางสาว วริศชา เตชะรวีโชติ
1371 นาย ศิรพงษ์ สัจจาคุณ
1372 นางสาว จนิต์จฑุา อนิทวัฒน์
1373 นาย ทัตพงศ์ พฤกษชาติ
1374 นางสาว ธีรดา มีพงษ์
1375 นาย ณัฐกร เหลืองสุวรรณ
1376 นางสาว ภัทรวิภา รักษาแกว้
1377 นาย คมกริช ค้ิวดวงตา
1378 นาย พรีศิลป์ ขลิบเงิน
1379 นางสาว ณัฐรินีย์ เหลืองห่อ
1380 นางสาว ญาคุณาภัต ธนาภัสกรณ์
1381 ว่าที ่ร.ต. สุรเชษฐ์ พรหมทองแกว้
1382 นางสาว กานต์นิภา สมสวย
1383 นางสาว จนิตนา จําปาทอง
1384 นางสาว นลพรรณ ขนอม
1385 นาย พฒันพงศ์ จนัทวฤทธิ์
1386 นางสาว ดวงใจ กองเกดิ
1387 นางสาว สุทธวีร์ บุญรัตน์
1388 นาย สันติภาพ แกว้กบัเพชร
1389 นาย เอกศิต ศาลาโรจน์
1390 นาย สุรวีร์ พรหมแสง
1391 นาย ธนวัฒน์ บรรณราช
1392 นางสาว วรรณวิภา เลิศปัญญาพร
1393 นางสาว พมิพสิ์ริ พลภักดี
1394 นาย พรัิฐ ต้ังสุขเจริญกลุ
1395 นาง มลรัตน์ องัวะ
1396 นางสาว วรรธยา สังขส์มบูรณ์
1397 นาย สุนทรพจน์ คํามี
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1398 นางสาว สุภารัตน์ ศรีกระจา่ง
1399 นาย พลช ไพรีพนิาศ
1400 นาย สาคร ชื่นชม
1401 นางสาว ศุภพร มณีวงษ์
1402 นางสาว จฬุารัตน์ เทพวรชัย
1403 นางสาว ศิรดา ชลประทิน
1404 จา่อากาศเอก เอกการ์วิน พจิารณ์
1405 นางสาว วรรณรวี พรสมบูรณ์ศิริ
1406 จา่สิบตรี ยทุธการณ์ ขดุขํา
1407 นางสาว ดวงพร แนวณรงค์
1408 นาย ดํารงศักด์ิ พึง่สุข
1409 นางสาว วิรัญชนา เรียงทอง
1410 นางสาว ใหม่ สาธุเสน
1411 นางสาว ณัฐชนัน สร้อยแสงทอง
1412 นางสาว อญัชลี สิทธิธีรกลุ
1413 นางสาว ธารินี บัวปูอม
1414 นางสาว อรสินี ผ่องออ่น
1415 นางสาว ณัฐชา รุ่งเรือง
1416 นาย พลพรรธน์ รัตนากร
1417 นางสาว ชนาธิป ล้ิมสมบูรณ์
1418 นาย ดนุชา ลิมป์ไกรสร
1419 นาย สุรเดช เกตุแกว้
1420 นางสาว ศุภมาศ กญัญาภัคโภคิน
1421 นางสาว ปัญชุกา จนัทรา
1422 นางสาว ขวัญพร เจริญพงศ์
1423 นาย เพิม่พลู สุขเปรม
1424 นางสาว สุกญัญา ปัญญามาก
1425 นาย วัชระ โคตรสุโน
1426 นาย บัณฑิต อนิทับ
1427 นางสาว ยศวดี จิ๋วนุช
1428 นาย จริาวัฒน์ ศรีดี
1429 นางสาว ศรัณยภ์ัทร เตจะ๊
1430 นาย อคัรวัฒน์ ผาติทวีพฒัน์
1431 นาย รัตนพล ร้อยแกว้
1432 นางสาว กนัยกร นึกรักษ์
1433 นาย พฒิุเมธ วัชรภาสกร
1434 นางสาว ชญานิสา ขําทอง
1435 นางสาว นวพรรษ ศรีวิชัย
1436 สิบตํารวจโท วิศรุต เศวตวงษ์
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1437 นางสาว ลักษมี สุวรรณคีรี
1438 นาย พงศกร บุษรารัตน์
1439 นางสาว พธุติมา ศรีมะเริง
1440 นางสาว อศัวินี เปร่ืองคํา
1441 นางสาว ธนวรรณ ถนอมสินรัตน์
1442 นางสาว ชลันดา แสงรัตนาภรณ์
1443 นางสาว ชนิกานต์ บุญยงั
1444 นางสาว จรีุพร ออ่นสําโรง
1445 นางสาว วาทินี สิริวัฒนปภา
1446 นางสาว ดาริน สีกาวี
1447 นาย ธีรเดช มาลาวงษ์
1448 นาง สุจนิันท์ สุนทร
1449 นางสาว ณัฐกานต์ พทุธศรี
1450 นางสาว จารุวรรณ อนิณรงค์
1451 นางสาว กตัติกา รอดเส็ง
1452 นางสาว สุกญัญา รัตนศิริสําราญ
1453 นางสาว นธิรา ศิริอภัยพนัธ์
1454 นาย ประภัย ริทัศน์โส
1455 นาย วรากร บุญมณี
1456 นางสาว นูรีน ดอเล๊าะ
1457 นางสาว อาอซีะห์ สาแม
1458 นาย พงศ์ภัค เจนวัฒนวิทย์
1459 นางสาว กลุธิดา แกว้สุข
1460 นางสาว ลัดดา นาประโคน
1461 นางสาว กาญจนา ณะนุ้ย
1462 นาย กติติบดินทร์ ชุติชัย
1463 นางสาว ปัถวี จลุรัตน์
1464 นาย คณิน คชไกร
1465 นางสาว เจริญศรี อาจวิชัย
1466 นางสาว สิริธร มุริจนัทร์
1467 นาย ปวริศร์ วิเศษสุวรรณ
1468 นาย วัชร์สร นาคศรี
1469 นางสาว ณิชมน พลพานิช
1470 นางสาว พชัราภรณ์ เมธีธรรมาภรณ์
1471 นางสาว พทัธมนัส ไพบูลยศิ์ริ
1472 นางสาว พนิดา สิทธิรัตน์
1473 นางสาว ปัญจพร แยม้ยิ้ม
1474 นาย ศิริพงษ์ เจอืโร่ง
1475 นางสาว ฐาน์ณัฐ อมรภิรมยรั์ฐ
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1476 นาย อรรถวิทย์ จติสํารวย
1477 ร้อยตํารวจโท ภัทรพงศ์ มูลพลโน
1478 สิบตํารวจโท ยทุธภูมิ มันกลาง
1479 นางสาว ธัชตะวัน ทองปาน
1480 นาย กงัวาล คีรีเกษมศรี
1481 นางสาว สุชญา กลูศิริ
1482 นางสาว เสาวรส จนัทร์ส่งสิงห์
1483 นางสาว ธณัฐฌา ศรีทองเทศ
1484 นางสาว พรมนัส ชมภูกลู
1485 นางสาว ชยาภา ปรกสะอาด
1486 นางสาว ชนิตา หมื่นหนู
1487 นาย วิทวัส ธนัตวรานนท์
1488 นางสาว บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
1489 นาย ณัฐภัทร เอกวิบูลสถติย์
1490 นาย ภัทร์ พนมยงค์
1491 สิบเอก อคัรพล กําศร
1492 นาย ศรัณย์ นาคะ
1493 นางสาว เสาวภา ชาญรบ
1494 นางสาว ศรัญญา นวลอึ้ง
1495 นางสาว สุกลัยา ต้ังตระกลู ต้ังตระกลู
1496 นางสาว วิลันดา รางสาด
1497 นางสาว เทียนขวัญ สิทธิเกษร
1498 นาย สุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
1499 นาย วัชราวุธ อตุรศาสตร์
1500 นางสาว มุนินทร์ บริบูรณ์ดี
1501 นางสาว ณัฐรัตน์ สินธุชัย
1502 นาย ศิริศักด์ิ เจตสิริโรจน์
1503 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธ์พจน์
1504 นาย กติิศักด์ิ คล้ายวิเชียร
1505 นางสาว มุกรดา ศรีทอง
1506 นางสาว น้ําทิพย์ แสนทวี
1507 นางสาว ฐิติทนันท์ คล่องใจ
1508 นางสาว ณัฐพชัญ์ สมานทรัพย์
1509 นางสาว ทิพยสุ์ดา เทศศรีเมือง
1510 นางสาว ชมนภัส ปัททุมมี
1511 ร้อยตํารวจเอก จรีะ ปุณณินท์
1512 นาย ธีร์ ฤกษะสุต
1513 นาย เกยีรติศักด์ิ ชิดเชี่ยว
1514 นาย นิธิภัทร สายมา
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1515 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
1516 นางสาว ภัทิรา แพนดี
1517 นาย อาลักขณ์ คงศร
1518 นาย กติติคุณ ครุฑนรชัย
1519 นาย นิติรัฐ จนัทร์จรัส
1520 นางสาว วรินท์ชญา ภูห่้อยบุญวัฒน์
1521 นางสาว พชิญา อนิทุรัตน์
1522 นางสาว อภิสรา ศรีอคัรกลู
1523 นาย จตุพร อายนะโยธิน
1524 นางสาว นวรัตน์ สืบตระการ
1525 นางสาว มัทนียา สถนิ
1526 นางสาว ปวีณา ชิณวงษ์
1527 นาย พงษ์ระพี สมบุตร
1528 นางสาว ธัญญาภรณ์ ลาจนัทะ
1529 นางสาว เขมณัฏฐ์ พรวิรัลพชัร
1530 นางสาว วราภรณ์ เนตรประดิษฐ
1531 นางสาว สรัลนุช ศุภฤทธิ์
1532 นางสาว เยาวดี นุ้ยภักดี
1533 นาย อภิโชติ ธนะมัย
1534 นางสาว ศุภลักษณ์ กาลึกสม
1535 นางสาว ชวิกา พงศ์ดํารงวิทย์
1536 นาย ชากร พงศ์ดํารงวิทย์
1537 นางสาว ลภัสกร โชติวิทิตธํารง
1538 นาย พงษ์ฐกร สารจมู
1539 นาย นนทวัฒน์ สิงโต
1540 นาย  ์พรีพฒัน์ โชติไกรสิทธิ์
1541 นางสาว กญัญ์วรา พรหมรัตน์
1542 นางสาว เบญจมาศ แจม่มณี
1543 นาย ฉตัรดนัย พรหมมิ
1544 นางสาว บุญสม กาฬภักดี
1545 นางสาว พรีพรรณ ศรีจนัทร์
1546 นางสาว บุณยานุช หมื่นกลุ
1547 นาย ธีรภัทร เลิศอดุมโชค
1548 นางสาว วรพรรณ ถนอมพชิัย
1549 นาย วชิรวิทย์ สิงห์เรือง
1550 นาย ปรินทร์ เหมือนพงษ์
1551 นาย วงศธร เลิศตระกลูพทิักษ์
1552 นางสาว เนตรชนก ชัยสงคราม
1553 นาย ศรัญ ชัยเกษตรสิน
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1554 นางสาว ฑิฆัมพร เมฆลอย
1555 นางสาว ธีริศรา สุกลุ
1556 นาย สุทธิศักด์ิ ใจดี
1557 นาย ยงยศ สิมะขจรบุญ
1558 นางสาว สุมาลี พงษ์สีดา
1559 นาย วีระพนัธ์ ไชยยศ
1560 นางสาว ทิฏิยาพร ระฆัง
1561 นาย ธนวินท์ งามวงศ์น้อย
1562 นาย กษิดิศ นิรันต์สุข
1563 นางสาว พอพนัธุ์ นิลวงศ์
1564 นางสาว ปนัดดา เส่ียงบุญ
1565 นางสาว สุภาพนัธ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ
1566 นางสาว ปันณฬดากร สุนารทพณิ
1567 นาย ยทุธนา รอดประเสริฐ
1568 นาย วรชิต รุ่งพรหมประทาน
1569 นางสาว เนตรนภา ชูน้อย
1570 นางสาว สุภารัตน์ ภูน้ําเงิน
1571 นางสาว รัศมิ์อาภา เจยีมจรัสรังษี
1572 นางสาว พสชนัน พงษ์พานิช
1573 นางสาว นลินภัสร์ เกดิแกว้
1574 นางสาว วิราพนัธ์ เต็งบุษราคัม
1575 นางสาว กลุฉตัร พมิานทิศากร
1576 นางสาว รุจริา อดุรสงค์
1577 นาย ต่อศักด์ิ ภูร่ะหงษ์
1578 นางสาว วชิรา จนัต๊ะคาด
1579 นางสาว วาธินี รอดทอง
1580 นางสาว ภัทรภร พวงภาคีศิริ
1581 นางสาว ศุภิสรา คําสายใย
1582 นางสาว สิริพร มีนะโยธิน
1583 นางสาว ขวัญดาว สัมมาทัต
1584 นางสาว ฐาปนีย์ มณีรัตน์
1585 นางสาว ธัญกร ชาดิษฐ์
1586 นาย ภูรินท์ แสงดี
1587 นางสาว จรีพรรณ หารคํา
1588 นางสาว นันทวัน ละอองสุวรรณ
1589 นางสาว ฤทัยชนก ติยะวัฒน์
1590 นางสาว กติติยา หนูภัยยนัต์
1591 นางสาว นิศรา รัตนเกยีรติกานต์
1592 นาย จรีกฤษ ทะนันชัย
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1593 นาย พงค์พนัธ์ สะอาดพรรค
1594 นางสาว วริษฐา กะดามัน
1595 นางสาว พรเพญ็ พทิักษ์วาณิชย์
1596 นางสาว ณิชกมล เหล่าชาติ
1597 นางสาว จติุพร บํารุงเมือง
1598 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์แหวน
1599 นางสาว ญาณิศา ล้ิมรุ่งเรือง
1600 นางสาว ธันยช์นก แซ่เอี้ยว
1601 นาย ธนากร ปุณธนภัทร์
1602 นาย ภาณุวัฒน์ กนัยาใจ
1603 นางสาว ทัดสุดา ปะระมัสโส
1604 นางสาว จรูญจนัทร์ แกน่จนัทร์
1605 นางสาว อญัชนา ปินตา
1606 นางสาว ปัญชรพร หาญรังสรรค์
1607 นาย ภัทรพงศ์ ไชยยา
1608 นางสาว ศิริขวัญ มั่นคงคํา
1609 นางสาว ดวงพร บุญเล้ียง
1610 นาย สรรพสิทธิ์ เอี่ยมสอาด
1611 นาย ภูบดินทร์ วรชินา
1612 นางสาว นพวรรณ คําปวง
1613 นางสาว มนัสวี ธนวิจติรพนัธ์
1614 นางสาว ณัฐชยา หงษ์พนัส
1615 นางสาว ภาวิณี ผลวิสุทธิ์
1616 นางสาว ปวีสุดา อา่งแกว้
1617 นางสาว ธันวรัตน์ ล่ิมสกลุ
1618 สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ ทูลมณี
1619 นาย วิชญสิษฎ์ ปวศฎานันท์
1620 นางสาว พรชนก ศิริสร้างสุข
1621 นางสาว เมธ์วดี รมยานนท์
1622 นาย ธนพงษ์ สิทธิบุญมา
1623 นาย วัชรพล ประสานสุข
1624 นางสาว ณัฐธิดา จนัทวงษา
1625 นาย นฤบดี ศรีง้ิวราย
1626 นางสาว สุทธิดา จติติวรางกลู
1627 นาย ประภัสสร์ จรีภัทร์
1628 นางสาว ชวัลลักษณ์ ธนะสาร
1629 นาย วรุณ เคร่ืองทิพย์
1630 นางสาว วิภาพร แซ่ผู่
1631 นาย ภูมิทัต เสือพยคัฆ์
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1632 นางสาว ธัญนิตย์ มีชื่อ
1633 นางสาว กมลวรรณ กองแกว้
1634 นางสาว กชกร ออ่นน้อม
1635 นางสาว ปาจรีย์ จนัซิว
1636 นาย ชัยศิริ ล่ิวสัมฤทธิ์
1637 นางสาว พราวพชิชา ด้วงศรี
1638 นาย ณพพล พมิพเ์กษม
1639 นาย พรีพล วนิชชากร
1640 นางสาว สุทธิพร อทุัยลาภทอง
1641 นางสาว สุรัญญา ต้ังปรัชญากลู
1642 นางสาว สิรีธร รัตนนาคะ
1643 นางสาว เอื้ออารีย์ พลศรีษะ
1644 นาย ตุลยวัต จริศิริเลิศ
1645 นาย นิตย์ กรกนกกมล
1646 นางสาว พชัรีภรณ์ เทียนไทย
1647 นางสาว สุวรรณรัตน์ โสธานิตย์
1648 นางสาว ปวีณา เจษฏจรัสพงศ์
1649 นางสาว อรชุมา หาญใจ
1650 นางสาว ธิดา จติบุญเรืองโรจน์
1651 นาย ณัฐพงศ์ โสภณ
1652 นางสาว วิภาวัลย์ ต่อไพบูลย์
1653 นาย วิศิษฏ์ ศรีแกว้
1654 นางสาว สุทธิดา งามสมโภชน์
1655 นางสาว หนึ่งฤทัย ฐิติเสถยีรธรรม
1656 นาย สุวัฒน์ เจษฎาวัชร์
1657 นางสาว ชลดา ประชาตรี
1658 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูท่อง
1659 นางสาว พชัรพรรณ เพยีงตา
1660 นาย อภิเดช หล่อยดา
1661 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
1662 นาย อธิศ บุญอิ้ง
1663 นางสาว รักขพร ไชยลาภ
1664 นางสาว จารุวรรณ อนิงาม
1665 นางสาว ปนัดดา วณารักษ์
1666 นางสาว พรนรี ถาวร
1667 นางสาว ภัทรภร ล่ิมดุลย์
1668 นางสาว วรางคณา มีมูซอ
1669 นาย ปภังกร กาญจนสุต
1670 นางสาว จนัทรลักษณ์ ช่วยเนียม
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1671 นางสาว มาริษา เผือกผล
1672 นางสาว ยลวดี บัวเขม้
1673 นาย จติรลดา บุญแกว้
1674 นางสาว สุภัค สวัสด์ิประทานชัย
1675 นางสาว ณัฎฐากมล รักสัจจา
1676 นางสาว นลิน ศตสุข
1677 นางสาว รัตนาภรณ์ ช่วยเกดิ
1678 นางสาว ชุฏิกานต์ รัตนคช
1679 นาย ศุภนัส แสบงบาล
1680 นางสาว มุธิตา แสงทอง
1681 นาย เอกกมล กมลรัตนเกษม
1682 นางสาว ชิตา ธรรมสกลุปัญญา
1683 นาย กฤตย์ บุญถนอม
1684 นางสาว สุธาทิพย์ อมปาน
1685 นางสาว ชญาภา เปล่ียนพานิช
1686 นางสาว เกศกนก ทุณพฒัน์
1687 นางสาว ศิริรัตน์ เรืองเกษา
1688 นาย ปรียพนัธ์ ร่องแกว้
1689 นางสาว เพยีงรวี เทียมแสงจนัทร์
1690 นางสาว กนกกร ทิพยพ์ทีานนท์
1691 นาย กติติชัย บํารุงภักด์ิ
1692 นาย สันติพล วงศ์แกว้โพธิท์อง
1693 นางสาว นุชรินทร์ กาฬเนตร
1694 นาย อาปัณณา พรหมลิขติ
1695 นางสาว อบุลวดี หมายเหมือนจติ
1696 นางสาว พรพมิล รัตนไสย
1697 นาย สราวุฒิ วรเนตร
1698 จา่เอก บุญเลิศ ชาวพงษ์
1699 นางสาว ปาลิน วงษ์ธัญกรรม
1700 นาย อคัรพงษ์ เนื่องนุช
1701 นางสาว ศิรณัฐ ขําจนัทร์
1702 นาย สุรพชิญ์ อตัตนาถ
1703 นางสาว สะคราญรัตน์ กนึสี
1704 นาย ศุภชัย บุญฤทธิ์
1705 นางสาว กติติมา เฉง้เหา
1706 นางสาว วรินทร ภักดีฉนวน
1707 นาย มงคล ไพศาลเจริญทรัพย์
1708 นางสาว เสาวภาคย์ วุธรา
1709 นางสาว ศรัญญา เจะ๊หมัด
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1710 สิบตํารวจตรี ปณิธาน บรรณกจิ
1711 นางสาว วราภรณ์ วัฒนจติต์
1712 นาย ศิริวัฒน์ ดํารงค์ศักด์ิ
1713 นาง คัคนินท์ กลํ่าสุ่ม อดุขนัจริง
1714 นาย นนทนันท์ วิริยะสังวร
1715 นางสาว ปิติณัช ชูบางบ่อ
1716 นางสาว ภูษณิศา โชติธนถริเดช
1717 นางสาว ฉตัรแกว้ ยิ่งศักด์ิมงคล
1718 นางสาว สุทิตา ถนอมจติดี
1719 นางสาว ฉตัรชนก จนัทร์แกว้
1720 นางสาว ปวีณา ภูมิศรี
1721 นางสาว สุทัตตา แหม่มเพชร
1722 นาย ยศวัฒน์ ธนานนท์วุฒิไชย
1723 ว่าทีร้่อยตรี ชลกร  ไฟทู์ เปล่ียนขํา
1724 นางสาว ณัฐธยาน์ นิ่มนวล
1725 นางสาว ดนิตา เขม็ทอง
1726 นาง สุดหทัย วงศ์บาตร
1727 นางสาว ชลณิชา ชมบุตรศรี
1728 นางสาว ณัฐนภา ดวงพรม
1729 นาย วสันต์ อนิทร์มา
1730 นาย ศุภฤกษ์ เถรว่อง
1731 นาย ธรรมรัตน์ พณิชยกลุ
1732 นาย กฤษฎา บัวชุม
1733 นางสาว นันธิดา โคตรทอง
1734 นางสาว รัตนพมิพ์ โหงนาค
1735 นาย วีรพจน์ วงศ์ประยรู
1736 นางสาว เพญ็นภา นิราส
1737 นางสาว กนกวรรณ ทุงจนัทร์
1738 นางสาว ธัญญาภรณ์ พเิคราะห์
1739 นางสาว สิรินธร นาคสมบูรณ์
1740 นางสาว ญาณิศา หรํ่าพึง่
1741 นาย นิติรุจน์ อมรอนันต์วัชร
1742 นาง นิสา เกดิประโคน
1743 นางสาว ปารีณา ตันติพลู
1744 นางสาว จริาภรณ์ สุวรรณหงษ์
1745 นางสาว เพยีงตะวัน โม้ตา
1746 นางสาว ขนิษฐา เรืองอไุร
1747 นางสาว ลูกรัก มาลัย
1748 นาย จรีะศักด์ิ คําปาลี
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1749 นาย ธนวัฒน์ วรพฒัน์
1750 นาย สุชาครีย์ ฉมิพาลี
1751 นางสาว ชมจนัทร์ มณีรัตนานนท์
1752 นางสาว ณัชชา ศรีจําปา
1753 นาย เอกกร สหปภาพฒัน์
1754 นางสาว กวิสรา ไชยมิ่ง
1755 นาย สมน ต้ังกาญจนศรี
1756 นางสาว จดิาภา สายสูง
1757 นางสาว รัชฎาพร โล่ห์คํา
1758 นางสาว วนิดา ชัยมงคล
1759 นางสาว ปิยะพร บัวแกว้
1760 นางสาว สุจติรา พนัชาตรี
1761 นางสาว ธนิยา กญัจนโรจน์
1762 นาย ศุภศักด์ิ พทิักษ์มาตุภูมิ
1763 นางสาว ศุภาพชิญ์ คําเรืองศรี
1764 นางสาว จฬุาลักษณ์ ประมาพนัธ์
1765 นางสาว กาญจนา เจริญมั่น
1766 นางสาว ศิริพร จนัทร์ทิพย์
1767 นาย ดิษพงศ์ ปัญญมา
1768 นาย พชร จรโคกกรวด
1769 นาย นนทวัฒน์ กนัทา
1770 นางสาว ไพลิน วงค์ไทย
1771 นางสาว จตุพร แซ่เต่ียว
1772 นางสาว ศาตนาฏ ลิขติจติถะ
1773 นาย ธนวัฒน์ นาคะอนิทร์
1774 นางสาว มนฑิฌา เมณฑ์กลู
1775 นางสาว กนกพร ปานทอง
1776 นางสาว ณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์
1777 นางสาว พมิพสุิทธิ์ ยมภักดี
1778 นาย ศุภณัฐ อนินุพฒัน์
1779 นางสาว กนัติกร สุทธิสาร
1780 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจําลอง
1781 นาย พทุธิพงษ์ นิติเชาวกลุ
1782 นางสาว ธนันท์ธร โสภณดิลก
1783 นางสาว วิมล ศรีบูรณ์
1784 นางสาว อรพรรณ ชาติเอกชัย
1785 นาย อคัรวิธ จติตานุปกรณ์
1786 นาย ธัชพล ศรีทอง
1787 นางสาว ฤดีมาศ คงฤทธิ์
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1788 นาย อภิรัฐ ดีทองออ่น
1789 นาย พรีดนย์ นนทสวัสด์ิศรี
1790 นาย นวินธร กลุพญา
1791 นาย ธีรเศรษฐ์ บุญแสนกลุธวัช
1792 นางสาว พรพรรณ กศุลสิทธารถ
1793 นางสาว อลิษา อนิปา
1794 นางสาว รัฐธิมากร กอ่ทอง
1795 นาย ชิณภัทร เรือนงาม
1796 นาย ปานชนก เกตุแกว้
1797 นางสาว นิฤมล วรรธนันทกลุ
1798 นาย เสฎฐวุฒิ ไสยสิทธิ์
1799 นาย กณัฑ์เอนก ยนิดี
1800 นาย คุปติ กณิศาณรัณ
1801 นางสาว กลุสตรี รสมาลี
1802 นาย อมัรินทร์ แสนภูวา
1803 นางสาว วิภาดา ไชยวัฒน์
1804 นาย สรสิทธิ์ เสมอเชื้อ
1805 นางสาว อรนิภา ตันไถง
1806 นางสาว บุณยาพร หมื่นหาญ
1807 นางสาว สุภาพร เชื้อสกลุ
1808 นางสาว ขวัญฤทัย ศุภการ
1809 นาย เสฐียรพงษ์ สังขศิ์ริ
1810 นางสาว กติต์ิรวี นพชัยกติติยตุ
1811 นาย สิทธานต์ ตัณฑุลานนท์
1812 นาย พสุิทธิ์ โคนพนัธ์
1813 นาย ปรัตถกร วิลาศรี
1814 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน
1815 นางสาว จติราพร สิงหโกวินท์
1816 นาย นพพร ไชยหาญ
1817 นาย ธีรยทุธ ม่วงมณี
1818 นาย จริายุ สุขวิลัย
1819 นางสาว กญัญาภัทร จนัต๊ะคาด
1820 นางสาว พมิผกา ปัญญาวงค์
1821 นาย วศิน อบุลแกว้
1822 นาย ชูเกยีรติ หลวงภักดี
1823 นางสาว นพธีรา เจนวิถสุีข
1824 นาย นายศุภชัย จอกแกว้
1825 นาย ธีรภัทร์ ปรีชาพริิยะกลุ
1826 นางสาว ภฤศญา วงศ์วรสร
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1827 นางสาว ศุจริาวดี ศรีเสถยีรวงศ์
1828 นางสาว สุชาภัคร โศภิตเวศยม์นตรี
1829 นางสาว กานติมา บริบูรณ์
1830 นางสาว ปิยพร จําเริญ
1831 นางสาว อภิสรา ไชยสลี
1832 นาย นนทพทัธ์ พวงรอด
1833 นางสาว ศิวาพร ศรียาคะบุตร
1834 นางสาว อษุมล ลุนสําโรง
1835 นางสาว นงนภัส ศรีจนัทรา
1836 นาย ณัฐพงศ์ สีเสมอ
1837 นางสาว อารีรัตน์ แทนโป
1838 นางสาว เรณู จงโปร่งกลาง
1839 นางสาว รวิวรรณ อารีบําบัด
1840 นางสาว องัค์วรา ใบชิต
1841 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
1842 นาย ศรพรหม ผลดี
1843 นาง คุณิตา ดิลกพรหิรัณย์
1844 นางสาว เกศิณี ถรีะแกว้
1845 นาย เกรียงฤทธิ์ เดตะอดุ
1846 นางสาว มัลลิกา ศรีริทิพย์
1847 นางสาว เพญ็สุดา ต๊ะต๊ิบ
1848 นางสาว จารุภา วงษานุศิษย์
1849 นางสาว พสัวี ชื่นใจ
1850 นาย วัศพล เกตุแกว้
1851 นางสาว ชฎาภรณ์ แกว้กา่
1852 นางสาว แพรวรรณ ชาวดง
1853 นางสาว อารยา ห่อทรัพย์
1854 นาย ภานุวัฒน์ แจง้สมบูรณ์
1855 นาย พชิิตชัย แฝงยงค์
1856 นางสาว ศริญญา ศรศิริ
1857 นางสาว สาวิตรี ทวิชสังข์
1858 นาย เกรียงไกร ประวาลปัทม์
1859 นางสาว เอกจติรา คําต่าย
1860 นางสาว นนทภัสร์ หาญสุริย์
1861 นางสาว ทรรศนีย์ ทนสระน้อย
1862 นางสาว ญาณิศา แว่นแกว้
1863 นางสาว เบญญาภา สิทธิฤทธิ์
1864 นางสาว ยพุรัตน์ รัตนแกว้
1865 นางสาว อนุสรา มณีกรรณ์
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1866 นางสาว นพเกา้ ธารีบุตร
1867 นางสาว ชญานิษฐ์ อศิรภักดี
1868 นาย บวร แสงสิน
1869 นาย พรีะพงษ์ พุม่พวง
1870 นางสาว พมิพว์ิไล อนิทรต้ัง
1871 นางสาว พชีฌาภรณ์ ทะตัน
1872 นาย ธีระพงศ์ โยทะสอน
1873 นางสาว พทุธิตา จนัทร์สว่าง
1874 นางสาว เมทินี พราวแดง
1875 นาย ปฐมพงศ์ งันปัญญา
1876 นางสาว นฤภร เจริญถาวรโภคา
1877 นาย ทวีศักด์ิ เหล่าสกลุ
1878 นางสาว ณัฏฐ์ กอดแกว้
1879 นาย ธนบัติ เขยีวทอง
1880 นางสาว เจนจริา พมิพม์หินทร์
1881 นาย นครินทร์ แปูนงาม
1882 นาย ณัฐพงษ์ ทาแปง
1883 นางสาว ผกามาศ การะเกตุ
1884 นางสาว จฑุารัตน์ ให้หวัน
1885 นางสาว ทิพยน์ภา ประดาพล
1886 นาย ตฤณ แยม้สุคนธ์
1887 นาย ธีรวิทย์ เกดิแสง
1888 นาย พศิณุ ขํานุรักษ์
1889 นางสาว สุภรี พริบไหว
1890 นางสาว สุณิสา จติราวุธ
1891 นางสาว ธมนวรรณ ขาวขํา
1892 นาย พรีพฒัฒ์ ศาศวัตวาณิช
1893 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา
1894 นาย พรีะภัทร รัตนมุณี
1895 นาง รูวัยดา สอและ
1896 นาย สกลกร วรรโณภาศ
1897 นางสาว พนิตกานต์ ยนืยง
1898 นาย ธนพงษ์ มีพนัธ์
1899 นาย มาโนช ชินเกยีรติสกลุ
1900 นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส
1901 นาย รัตน์ดนัย ชัยวงศ์
1902 นางสาว กรรณิกา พุม่ไม้
1903 นาย นิรัติศัย หิรัญรักษ์
1904 นางสาว ศุภัชฌา ฆารถนอม
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1905 นาย ภาคภูมิ ชํานาญกจิ
1906 นางสาว สุภาวดี บุญเต็ม
1907 นาย พงศภัค พฒัน์มะณี
1908 นางสาว ทัชชญา บุญนิธิธนากจิ
1909 นางสาว จามจรีุ สังลา
1910 นาย อนุชา พงษ์ใหม่
1911 นางสาว สาคะรินทร์ ชื่นแยม้
1912 นาย ชานนท์ ธานีรัตน์
1913 นางสาว รุ่งนภา เพช็รรัตน์
1914 นาย ยทุธนา จงใจ
1915 นาย สมัชชา พรมลา
1916 นาย อนิทัช รอเกตุ
1917 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวัน
1918 นางสาว ธิดารัตน์ เขม็ทอง
1919 นาย เธียรพงศ์ พัว่พนัธ์ศรี
1920 นางสาว ศิรประภา วิริยะพาหะ
1921 นางสาว พรรณวดี นิลพงศ์
1922 นางสาว ทัศนีย์ สุขฉนวน
1923 นาย วิวัฒน์ สายเส็ง
1924 นาย ธนบดี มาลยมณฑล
1925 นางสาว สุดาวรรณ วิรุฬห์รักษ์สกลุ
1926 นาย ชยตุ ประจกัษ์วงศ์
1927 นางสาว ศิริพร กาศกระโทก
1928 นาย ปฏิรพ พหลแพทย์
1929 นางสาว ยวุรัตน์ แท่นจนิดารัตน์
1930 นางสาว พทัยวรรณ กสิณธร
1931 นาย ธีรภัทร รักษ์ศิริ
1932 นาย ปฏิพทัธิ์ วงค์คํา
1933 นาย อภิศักด์ิ มะธิโตปะนํา
1934 นางสาว พลอยกนก กล่ินหวล
1935 นางสาว กลัยา พงษ์กล้า
1936 นางสาว ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์
1937 นางสาว ณฐมน สกลุจมุจงั
1938 นาย ชัยพฒัน์ อชุุกร
1939 นางสาว องัคณา มรรคถาวร
1940 นางสาว วีระวรรณ ปานทน
1941 นาย ปริญ พงษ์ศรี
1942 นาย ณฐวัฒน์ ปิยเรืองวิทย์
1943 นางสาว ธีรารัตน์ มั่นกจิ
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1944 นาย โดม ศิลาแยง
1945 นาย สุริยา คําดวง
1946 นาย จริศักด์ิ จนัทร์แดง
1947 นางสาว แพรวพรรณ มุนตรี
1948 นางสาว โศจรัิตน์ บูรณะพงศ์
1949 นางสาว กฤตกร รังสิพราหมณกลุ
1950 นางสาว สุกญัญา ชิตอทุัย
1951 นางสาว รสยา เกตุคง
1952 นาย ศิลป์สงัด ทองชู
1953 นางสาว กนิษา กําเนิดมณี
1954 นางสาว ณัชวา โต๊ะประดู่
1955 นางสาว พชิยา จนัทร์มณี
1956 นาย ปวีร์ พริิยาพทิักษ์ภรณ์
1957 นางสาว พสัตราภรณ์ เหลืององิคะสุต
1958 นางสาว ชัญญา สังขสู์งเนิน
1959 นางสาว ปาริชาติ ไชยภักด์ิ
1960 นางสาว วรพชิชา ทามะนิตย์
1961 นางสาว มณีวรรณ แกล้วเชิงค้า
1962 นางสาว กลุนิษฐ์ พทุธรักษา
1963 นาย สุรินทร์ จงัคศิริ
1964 นางสาว สุพชิชา เสิกภูเขยีว
1965 นาย วันชนะ สุทธิกรณ์
1966 นางสาว ตวงรัตน์ จมุปาแฝด
1967 นาย พชิญ์พงศ์ ทองศิริกลุ
1968 นางสาว จฑุามาศ ศรีรัง
1969 นางสาว ฐิตาภา จนัทโรจน์
1970 นาย เปรมอานันท์ แขสว่าง
1971 นางสาว สุวรรณา ปาบุตร
1972 นางสาว ลภัสรดา มูลกศุล
1973 นางสาว ภัสรีภรณ์ สิทธานนท์นิรัฐ
1974 นางสาว สุภาวดี ฐิติธนากจิ
1975 นางสาว สิริโชค แกว้ช่วง
1976 นางสาว สุพฒัตรา พรศรี
1977 นาย สิทธิพงษ์ แกว้นันไชย
1978 นางสาว ทิพยอ์าภา ชาสินธุ์
1979 นาย วรชนก คงเผ่า
1980 นางสาว วิภากร จนัทรัตน์
1981 นางสาว ชิดชนก ไชยกจิ
1982 นาย ยทุธภูมิ วงศ์ชัย
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1983 นางสาว พมิพกิา แสนนิทา
1984 นางสาว โสภิชา รัฐธรรม
1985 นางสาว มุขรินทร์ คงสิน
1986 นางสาว วริศรา พทุธวงษ์
1987 นาย วีรชน ชนกล้าหาญ
1988 นางสาว ภัทรวัฒน์ อิ่มชื่น
1989 นาย เติมศักด์ิ ปิยงั
1990 นางสาว ณัฐนันท์ มีชัย
1991 นาย ปุญญฤทธิ์ ปานทอง
1992 นาย ชยพล จตุรวงค์
1993 นางสาว ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิช์ัย
1994 นางสาว กรกนก ยอดเอยีด
1995 นางสาว ดลหทัย ใจสมัคร
1996 นางสาว อทิตยต์ยา คานะมี
1997 นางสาว ฝนทิพย์ แกว้แสน
1998 นางสาว ณัฐนันท์ มังกรแกว้
1999 นางสาว พรศิริ จติต์วัฒนนุกลู
2000 นางสาว นิรัตน์ ไชยสน
2001 นาย ศิริ สุรินทร์ตา
2002 ร้อยตรีหญิง องัคณา บุญวงศ์
2003 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรัลญา ฉมิแปูน
2004 นางสาว กฤชอร พมิพจ์อ่ง
2005 นาย วิศรุต คล้ายคลึง
2006 นาย ธนายทุธ ศรีจนัทร์สอาด
2007 นาย ยศละนัย เหมือนเหลา
2008 ร้อยตํารวจโท พงษ์สิทธิ์ อทุิศานนท์
2009 นาย ฤทธิพงษ์ บวกไธสง
2010 นาย กฤตภพ ยงัส้มปุอย
2011 นางสาว วราภรณ์ เยน็สําราญ
2012 นางสาว พชัรา อาจแกว้
2013 นางสาว กลัยก์มล อรัญวารี
2014 นางสาว ปาริชา กลัยาณธรรม
2015 นาย ชาญณรงค์ สุขชาติ
2016 นางสาว พชัราภรณ์ ฤทธิม์งคล
2017 นางสาว ศลัยวรรณ ประสงค์ทรัพย์
2018 นาย อนุชิต พึง่เกตุ
2019 นางสาว เบญจวรรณ ธรรมาเจริญราช
2020 นางสาว ประภัสสร พองพรหม
2021 นางสาว มณฑิยา ช่างเหลา
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2022 นาย สืบสันต์ นันท์บัญชา
2023 นางสาว ดวงหทัย แสงห้วยไพร
2024 นาย เสฏฐนันท์ จําเนียรกลุ
2025 นาย ระวิรัฐ ศรีแกว้
2026 นางสาว องัคณา อานนท์
2027 นางสาว ธนธรณ์ บัวกติติ
2028 นาย นิรัญช์ ธรรมพนิชวัฒน์
2029 นางสาว ศิวพร ยอดคํา
2030 นาย กฤษณุ เตจะ๊นัง
2031 นางสาว ปนัดดา ประทุมวัลย์
2032 นาย ธีรภัทร สินทรัพย์
2033 นาย พงศภัค อรรคฮาต
2034 นาย วรพงษ์ วัฒนจรรสกลุ
2035 นาย วงศธร จติตานุภาพ
2036 นางสาว อจัฉรา แยม้โพธิใ์ช้
2037 นาย อคัรพล พลเวียง
2038 นางสาว ณัฐิฌา ชิรปัญญานนท์
2039 นางสาว รัตนาพร โฮมละคร
2040 นางสาว ขนิษฐา กอดสอาด
2041 นาย กอบชัย ขวัญมงคล
2042 นางสาว ชนม์นิภา ผาเยน็สกลุ
2043 นางสาว อารยา สุรมณี
2044 นางสาว องัค์วรา ทาปัญญา
2045 นางสาว ฒฤถา เนติพนัธวงศ์
2046 นางสาว ธัญธร จนิตนพงศ์พนัธุ์
2047 สิบตํารวจโท ผลชัย กิ่งพวง
2048 นางสาว สายรุ้ง ภูว่ัตร
2049 นางสาว ธนัฐวรรณ นาสมจติร
2050 นางสาว อรุณทิพย์ รอยกลุเจริญ
2051 นางสาว กมลวรรณ ไวยโรจน์
2052 นาย จริาวัฒน์ เบญจวาณิชยก์ลุ
2053 นางสาว สิรินทร์รัตน์ เชื้อชัยกลู
2054 นาย ศุภกรณ์ ทองศรี
2055 นาย พทัญญู เมินกระโทก
2056 นางสาว เวธกา ฉลาดสุข
2057 นางสาว วรรษมน แซ่ล้ี
2058 นาง ภัทรกนัย์ บุญคง
2059 นาย รัชชนนท์ ทองมี
2060 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจนั
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2061 นาย ปฏิญญา แยม้พราย
2062 นางสาว องัศุธร พรหมมาศ
2063 นางสาว ลลิตา หล้าสุด
2064 นางสาว รัตนาภรณ์ กล่ินสังข์
2065 นางสาว สุพตัรา อุ่มเอบิ
2066 นาย ชัชพล พรหมสนธิ์
2067 นางสาว พเยาว์ สีงาม
2068 นางสาว ปาจรีย์ ลําดวล
2069 นางสาว หัทยา อามาตสมบัติ
2070 นาย คณิน อดกล้ัน
2071 นางสาว มนัญญา สงวนชัย
2072 นางสาว นฤมล อยู่เยน็
2073 นางสาว อาริตา นัยเนตร
2074 นางสาว จฑุาทิพย์ ตัวต้ัง
2075 นางสาว พทัธนันท์ ยศเมฆ
2076 นางสาว ณฐพร สมศักด์ิ
2077 นาย พชิิต แซ่แต้
2078 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ
2079 นาย สุริยนั พฒัเจริญ
2080 นาย รัฐการ มุกดาบุญ
2081 นางสาว จนัทร์จริา เครือตัน
2082 นางสาว คชาศา บุญทา
2083 นาย บวร โพธิวราธร
2084 นางสาว ณัฐธยาน์ หงษ์ขนุทด
2085 นาย สุวิวัฒน์ เจนวิชชุวงศ์
2086 นาย ณัฐพงศ์ รักชาติ
2087 นาย จตุรงค์ ศรีโชติ
2088 นาย พงศธร รตะเสรี
2089 นาย ต่อรุ่ง ธรรมชาติ
2090 นางสาว รริตาภรณ์ พมิพศ์รี
2091 นางสาว รสรัณย์ เฮาเธอร์มันส์
2092 นางสาว กานติภา จนัมา
2093 นางสาว อญัญารัตน์ คําหล้า
2094 นางสาว มนทกานติ คล่องแคล่ว
2095 นางสาว อญัธิญา ฉนัทสุเมธากลุ
2096 นาย เจริญชัย มากมูลมา
2097 นางสาว วริศรา บัวสมบูรณ์
2098 นางสาว สุพพตัรา สมานสิทธิ์
2099 นางสาว สิริพร ชัยปราโมทย์
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2100 นางสาว ชนม์นิภา งามพงิ
2101 นาย กฤษฎา พรหมยา
2102 นางสาว เพญ็พชิชา สุริยะจนัทร์
2103 นาย ชัยอนันต์ คํารักษ์
2104 นางสาว สุวัฒนา สืบสัมพนัธ์
2105 นาย นัฐชนน น่ารัก
2106 นางสาว สริตา รักษาศิริ
2107 นางสาว นัยเนตร เวทไธสง
2108 นาย มารุต เกยรูวงศ์
2109 นางสาว พรียา โปฺะลําพงษ์
2110 นางสาว อภิชญา บุญมี
2111 นาย อคัรวินท์ น้ําสมบูรณ์
2112 นาย ธนาธิป สุขสวัสด์ิ
2113 นางสาว วิลาวัลย์ คํารศ
2114 นางสาว หนึ่งฤทัย ขําอมัพร
2115 นางสาว แสงระวี เหล็กสิงห์
2116 นาย พงศ์ภูดิศ ปองดี
2117 นาง อภิสรา เพิม่ศรี
2118 นางสาว กนกภรณ์ ศิริรักษ์
2119 นาย ณรัฐกร สุเภากจิ
2120 นาย เนติพทัธ์ งามสวย
2121 นางสาว ศุภลักษณ์  หงส์ พนัธุ์ 
2122 นางสาว กลัยกร ศรีชุมจนัทร์
2123 นาย พลูสวัสด์ิ กองอาสา
2124 นาย อภินันท์ ลิขติอํานวย
2125 นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
2126 นางสาว บัณฑิตา ดรุณ
2127 นางสาว ภัทรนันท์ กจิทวี
2128 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย
2129 ว่าทีร้่อยตํารวจโท อภิลักษณ์ ภัสสัตยางกรู
2130 นาย ภูมิธิป ปฏิสนธิ
2131 นาย ศุภณัฐ ทยาลุสกลุ
2132 นางสาว ปริชญา สุดอุ่น
2133 นางสาว มนสิชา มหิวรรณ์
2134 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง
2135 นางสาว ขวัญหทัย ดรออ่นเบ้า
2136 นางสาว ปริญญภรณ์ แกว้ชัย
2137 นางสาว ศิรินภา อนิทร์เพช็ร
2138 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว
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2139 นางสาว ลดารัตน์ โชติรัตน์
2140 นาย พสักร คงสาคร
2141 นาย สกล หน่อแกว้
2142 นาย ภูบดี จนิะเสนา
2143 ว่าที ่ร.ต.หญิง ทิพาวรรณ แกว้แหวน
2144 นาย อมิรอน เจะ๊นุ๊
2145 ว่าทีร้่อยตํารวจตรี ภรัณยู แกล้วกล้า
2146 นางสาว วิลาสินี กรีติวิมลรัตน์
2147 นางสาว อญัชนา พวงสุดรัก
2148 นางสาว ประภาสิริ องักลุ
2149 นางสาว ปรางเพชร วีระกลุ
2150 นางสาว ยวุดี ราหา
2151 นาย เศรษฐพงศ์ มะลิทอง
2152 นาย เทอดภูมิ ทัศนพมิล
2153 นางสาว ปัณณพร สารสุข
2154 นางสาว ชาริญญา รักพทุรา
2155 นาย นิทนันท์ ทองศรี
2156 นางสาว ผกาทิพย์ ไตรพฒัน์
2157 นาย ชยพล เรืองเพง็
2158 นางสาว จนัทิมา ผิวหลง
2159 นางสาว ทอฝัน จติธรรม
2160 นาย ทรงภพ จติธรรม
2161 นางสาว อสิรียา สีชาเหง้า
2162 นางสาว เสาวลักษณ์ พลูเพิม่
2163 นางสาว รฐา รังษีวงค์
2164 นางสาว กญัญรส อึ๊งโสภาพงษ์
2165 นาย วิศิษฏ์ ภิรมยเ์อี่ยม
2166 นางสาว ภัทรวดี ลําพองชาติ
2167 นาย เกรียงไกร สาระวิทย์
2168 นางสาว ปัณฑารีย์ เพยีรทํา
2169 นาย สุรวิศ อารียะ
2170 นางสาว ปิยะกานต์ สกลุแกว้
2171 นาย กษิดิศย์ ธรรมสวยดี
2172 นาย ทายาท สุพมิพานนท์
2173 นาย ภูเบศ ค่ายสงคราม
2174 นาย อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์
2175 นางสาว มนต์ธณัฐ พรเจริญ
2176 นาย ชยงักรู ใจห้าว
2177 นางสาว ปลายทิพย์ แกว้วิจติต์
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2178 นางสาว ภควดี พรหมจรรย์
2179 นางสาว จติุพร พพิรพงษ์
2180 นาย อนุสรณ์ อปุราช
2181 นาย อกุฤษ ชูเทพ
2182 นางสาว วาสนา จนัทร
2183 นาย ชวกร กล้าหาญ
2184 นางสาว นิลาวรรณ กดอยู่
2185 นางสาว ฐิติพร อนุคุต
2186 นาย นัธวุฒิ โอภาพนัธ์
2187 นางสาว ปองรัตน์ หอกลุ
2188 นางสาว ธัญญาภัค จนัทร์ดาประดิษฐ์
2189 นางสาว จฑุามณี ฆารละออง
2190 นางสาว เหมือนฝัน บาระมี
2191 นางสาว ชนพสุิทธิ์ มะโนจติ
2192 นางสาว จริาลักษณ์ บุญเรือง
2193 นางสาว ศุภลักษณ์ แมลงภู่
2194 นางสาว พรนภา อึ่งพอง
2195 นางสาว อมรรัตน์ เสนาะ
2196 นาย ณัฏฐ์ ชอุ่มดวง
2197 นางสาว ญาณิศา ไปรเวท
2198 นาย โฆษิต วนากมล
2199 นาย ณัฐวุฒิ อนัลือชัย
2200 นาย ชวลิต วัฒนะสุวรรณกร
2201 นาย คุณานนต์ รุกขวัฒน์
2202 นาย วชิรารักษ์ บุญศักดาพร
2203 นาย วรินทร บุญสนิท
2204 นาย เทิดพงศ์ เขจรรักษ์
2205 นาย ณัฐพงศ์ เกตุกําพล
2206 นาย พพิฒัพงศ์ ธนวัฒน์
2207 นางสาว นิภาพรรณ วิโรจน์รัตนกลุ
2208 นาย โอภาส มาลาพนัธ์
2209 นางสาว รุจริา ไกรนรา
2210 นางสาว ยวุดี ชูแนม
2211 นาย ศรายทุธ บุญญาภิสมภาร
2212 นางสาว ณิชากร หนูอไุร
2213 นางสาว ศิริพร บุสุวะ
2214 นางสาว ทัศนีย์ บุษบา
2215 นางสาว ปนัสยา บุษบา
2216 นางสาว ดวงดาว แกว้กาญจน์
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2217 นาย พงษ์พฒัน์ หาญเชิงชัย
2218 นาย ชัยโชค สุนัย
2219 นางสาว พรณิภา ขา่ทิพยพ์าที
2220 นางสาว เทียนทอง เฉยีวเฉง่
2221 นางสาว ชฎาภา พราวศรี
2222 นางสาว ญาณี เรืองฤทธิศักด์ิ
2223 นางสาว บุญทริกา วงษาพาณิชย์
2224 นางสาว รัชดาพร ต่อสกลุ
2225 นาย มงคล นิ่มประเสริฐ
2226 นาย นุรัสกร พงษ์ปรีชา
2227 นางสาว บุษญา จนัทรวิสุทธิ์
2228 นาย ณัฐปคัลภ์ สวัสด์ิบุรี
2229 นางสาว ณัฐชญา ประสิทธิ์
2230 นางสาว ปรียานุช ชื่นเจริญ
2231 นาย เสฎฐวุฒิ สังฆบุญญา
2232 นางสาว ณัฐลดา รัฐมนตรี
2233 นาย ภวัต จติต์สาคร
2234 นางสาว อญัชิสา ทองสง่า
2235 นาย สฤษด์ิพฒัน์ ทองแสง
2236 นางสาว นันทิชา งามเลิศวิทยากลุ
2237 นาย ศิริชาติ พนัธ์ทอง
2238 นาย ณัฐพงษ์ ตันปิน่เพชร
2239 นาย อดุมศักด์ิ มาสุข
2240 นางสาว วิไลลักษณ์ แจง้โพธิ์
2241 นางสาว นัฎฐา เจริญผล
2242 นางสาว นาราภัทร ไชยวงศ์
2243 นางสาว ปิยะวดี สุขร่ืน
2244 นาย วัชพล ธิกะ
2245 นางสาว คณิศร ภูศรี
2246 นางสาว เยาวภา ปลดปลิด
2247 นาย รุ่งอนันต์ ลาดนาเลา
2248 นาย กฤษฎา พลูประภัย
2249 นางสาว กาญจนา ปานทอง
2250 นางสาว ณฐมน ราชนาคํา
2251 นาย พนัทิพย์ เขตภาคย์
2252 นาย จริายุ คลังทอง
2253 นางสาว อรพรรณ ลีลาวงศ์กจิ
2254 นาย ธีรภัทร นารถนรกจิ
2255 นางสาว นางสาวณัฐที นุ้ยหงส์
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2256 นางสาว กญุชรี เขยีวเอื้อเอม
2257 นาย สรวิชญ์ พรรณพสุิทธิ์
2258 นาย เอกราช ทองแกว้
2259 นางสาว อรนิชา ยิ่งยง
2260 นางสาว พรชนิตว์ สงวนศักด์ิ
2261 นางสาว อภิชญา สารกมุาร
2262 นาย รัชชานนท์  บูรณ์เจริญ

2263 นางสาว พชิญาภัค คงสถาพรกลุ
2264 นาย ธวัชชัย น้อยจติต์
2265 นาย สุวาทิตย์ ผ้ังประเสริฐศิลป์
2266 นางสาว วรัญญา นาคศรี
2267 นางสาว วันนิสา กะภูพนัธ์
2268 นางสาว หนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกลุ
2269 นาย ฐาปกรณ์ จงจดักลาง
2270 นาย หฤษฎ์ ชามทอง
2271 นาย ชัยวัฒน์ ประถม
2272 นาย ชัยยนัต์ ยิ้มซ้าย
2273 นาย สิริพงษ์ ศรีพมิพส์อ
2274 นางสาว ฐิติกร อนิทสระ
2275 นาย ชัยมงคล แท่นหิน
2276 นาย พนัธ์เทพ สุจติคิดดี
2277 ว่าทีร้่อยตรี วริทธิน์ันท์ อศัวภักดี
2278 นาย เหนือราษฎร์ ทองอยู่
2279 นางสาว ชัชชรินทร์ นาคสุข
2280 นางสาว กมลชนก เอื้อทาน
2281 นางสาว นาตยา สวัสดี
2282 นาย วิทวัส เพชรกาฬ
2283 นางสาว แกมกาญจน์ วิชัยธรรม
2284 นางสาว ดวงพร ชอลี
2285 นางสาว อญัชนา แกว้อน้
2286 นางสาว อภิชญา อนุรักวงตระกลู
2287 นางสาว โสภินันท์ จนัทร์แยม้
2288 นาย ไพบูลย์ ครูรัตนานุวัฒน์
2289 นางสาว ธิติมา ธิอกัษร
2290 นาย อรรถพล บุญพมิพ์
2291 นางสาว ถริดา หนูเรนทร์
2292 นางสาว ณัฐธิดา รุ่งเจริญลักษณ์
2293 นางสาว กฤติกา สุพลพงษ์
2294 นาย เทพประสิทธิ์ มณีพนัธุ์
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2295 นาย ปริญญา ประดิษฐถาวร
2296 นางสาว รมณ พรหมมา
2297 นาย พทิวัส ออ๊ดพนัธ์
2298 นางสาว จนัทกานต์ กจิสูงเนิน
2299 นางสาว สุภาพร แสนลับสินธุ์
2300 นาย สมุทร ชาทองยศ
2301 นาย อธิวัฒณ์ เจริญศรีวงษ์
2302 นางสาว ธมนวรรณ คัมภีระ
2303 นาย เชาวนันท์ พณิสุวรรณ์
2304 นาย ณัฐวัฒน์ ปานดํา
2305 นางสาว สุชาบดี เหลืองอารีพร
2306 นาย ณัชพล รังสิปราการ
2307 นางสาว ศรัณยพ์ร ดวงดาวงษ์
2308 นาย ธิติวัฒน์ จติรเสรีพงศ์
2309 นาย ฉตัรมงคล ในแสน
2310 นางสาว ปพชิญา รามแกว้
2311 นางสาว กรกช ศิระจติต์
2312 นางสาว ธมลวรรณ ขวัญเมือง
2313 นาย พชิญะ คูหาเรืองรอง
2314 นาย พรภวิษย์ พมิพส์วรรค์
2315 นางสาว กวินทรา สิทธิเลิศ
2316 นาย สรพศ วรินทราวาท
2317 นาย ศุภกฤต อตุรวีระการ
2318 นางสาว เบญจวรรณ จนัทร์โท้
2319 นาย วัฒนา ภูมิวัฒนะ
2320 นางสาว ริญญารัตน์ บุญอุ้ม
2321 นาย วิสิฎฐ์ กาญจนพรหม
2322 นางสาว กนกนันท์ ชนาทรธรรม
2323 นางสาว พชิญ์นรี ทรงฤกษ์
2324 นาย ธนายุ พมิพาทอง
2325 นางสาว ณิชาวัลย์ กติติรัตนกรณ์
2326 นางสาว ณัฐฌาย์ เพชรชุม
2327 นางสาว ทัศน์ธิชา ทัศนิยม
2328 นางสาว กรรณิกา ฉวีจนัทร์
2329 นางสาว น้ําเพชร พจนวิลาส
2330 นางสาว นิติกลุ พจิารณ์สรรค์
2331 นางสาว อจัฉริยา คงหอม
2332 นางสาว พชิญา ชานัย
2333 นาย ชัชวาลย์ เตชะวิวัฒน์กลุ
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2334 นาย ธนกฤต โพธิศ์รี
2335 นาย วุฒิชัย พลอนิทร์
2336 นางสาว ชยฎุาภัทร์ ทองกลุ
2337 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูแ่ส
2338 นางสาว กานต์ธิดา ทองสวัสด์ิ
2339 นางสาว กฤติยาภรณ์ พลอยนิน
2340 นาย กฤษฎากรณ์ พนัธง
2341 นาย จรีะเดช จงแกน่บุญ
2342 นาย ครองรัฐ ต๊ะคํา
2343 นางสาว เกศวดี เบญจวงศ์
2344 นาย โรจ วิทยานุช
2345 นาย ชาคริต ไวปรีชี
2346 นางสาว ธัญชนก นวลทอง
2347 นาย ธงชัย เจษฏจรัสพงศ์
2348 นางสาว ธัญญพร ทองศรีนุช
2349 นางสาว ณัฐวรา อริยะคีรีวรคุปต์
2350 นางสาว วรรณฤดี นาคเพชร
2351 นาย ณกรณ์ สายอรุาช
2352 นางสาว รัชนีพร ศรีกอง
2353 นางสาว สมฤทัย ยุ่นสมาน
2354 นาง สินีรัตน์ เหล่าจรุงเภสัชกร
2355 นาย ภาสกร กะรัตน์
2356 นางสาว ปาริฉตัร หลงสกลุ
2357 นางสาว ปิยาภรณ์ กรุดนาค
2358 นางสาว พนิตตา ไตรรัตน์
2359 นางสาว เฟือ่งฝน จลุโคตร
2360 นางสาว ณฐคณา สาระ
2361 นางสาว พชัราภรณ์ ชูแกว้
2362 นางสาว ลลิตภัทร พรมเสน
2363 นางสาว เมธิณี จนัทร์เลิศ
2364 นางสาว พรชนก ศูนยจ์นัทร์
2365 นางสาว ฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
2366 นางสาว หนึ่งฤดี ศุภกจิอนันต์
2367 นาย อนิรุทธ์ จนัต๊ะอตุม์
2368 นาย ณัชพล แสนอาทิตย์
2369 นาย มาวิน ประการแกว้
2370 นาย รัตภูมิ ลีลาภรณ์
2371 นางสาว ทักษิวรรณ พุม่พลู
2372 นางสาว บุณฑรีก์ ปรีชม
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2373 นาย ไกรวิชญ์ โถบํารุง
2374 นาย ปกรณ์ รักประทุม
2375 นางสาว อนิทุพา อนิทะศร
2376 นาย ณัฐพงศ์ ร่ืนบรรเทิง
2377 นางสาว รักษ์หทัย แววร้ังรัตนกลุ
2378 นางสาว ฐิติยา ศิริสม
2379 นางสาว อรวิภา วงศ์วานิช
2380 นางสาว นิศารัตน์ จงใจเทศ
2381 นางสาว นวลนันทนา ธิโกศรี
2382 นางสาว นันทิยา แกว้กอง
2383 นาย อนุวัฒน์ จงศิริพงษ์ปรีดา
2384 นางสาว ภัทรินทร แกว้กลัยา
2385 นางสาว นัฏฐากร ศุภพฤกษ์
2386 นาย กณัตพงศ์ จนัทร์โอกลุ
2387 นางสาว กญัญาภัค อาสการ
2388 ว่าทีร้่อยตรี มนตรี เน่าบู่
2389 นาย ฐิติพงศ์ พอ่เพช็ร
2390 นาย ศุภกติต์ิ มโหฬาร
2391 นางสาว อนัธิกา พลเสน
2392 นาย สิโรตม์ ปิน่ฟาู
2393 นางสาว สมพร วันภักดี
2394 นาย ณัฐพงศ์ นพภักดี
2395 นางสาว อรุณทิพย์ อุ่นทรัพยเ์จริญ
2396 นาย พชิญ พลสมบัติ
2397 นางสาว วณีกลุ ดวงดี
2398 นางสาว ณิชากมล หอมไกล
2399 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จนัทร์หอม
2400 ว่าทีร้่อยตรี กฤษฎา ท้ายนาวา
2401 นาย วรพงศ์ พนัธุว์ิชาติกลุ
2402 นางสาว สุธิศา จนัทร์ฉาย
2403 นางสาว ญานิกา ตันติพนัธุว์ดี
2404 นาย พงศกร เกตุแกว้
2405 นางสาว ญาดา อสุาหะ
2406 นาย ภัทร ประสิทธิวงศ์
2407 นาย สุทธิพงศ์ อาวะภาค
2408 นาย รณชัย วิชามุข
2409 นาย ธีรัช ขอจติต์
2410 นาย สิทธานันท์ วัฒนาไพบูลย์
2411 นางสาว ปริชาติ สงช่วย
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2412 นาย กานต์สุกฤต ชุณหกมลรักษ์
2413 นางสาว อรรัมภา ชุมสงฆ์
2414 นางสาว อภิชญา ใจดี
2415 นางสาว ณัฐริกา นิลน้ําเพชร
2416 นาย กรีติ สวยงาม
2417 นางสาว นัทธมนต์ นุ่มนิ่ม
2418 นาย ศรานุวัฒน์ เนตรไธสง
2419 นางสาว ศศิธร ฉตัรจนัทร์
2420 นางสาว ชนิตา พลายสิน
2421 นางสาว ธัญพชิชา ปิน่แสง
2422 นาย อสิระ นามราช
2423 นาย ประกรรษวัต ขนัติยู
2424 นาย ธีรศักด์ิ กาญจนลาวัณย์
2425 นาย จกัราวุธ รักษาพล
2426 นาย ณัฐชนน สุนทรวิภาต
2427 นาย เจตริน ละชินลา
2428 นาย ธนาเศรษฐ์ วีระธราพฒัน์
2429 นางสาว ชยากานต์ สุหร่าย
2430 นาย ธีรวุฒิ ยติุมิตร
2431 นาย ปุณยวัฒ แสนแกว้
2432 นางสาว ทัชศณา บุญเงิน
2433 นางสาว ศุภธิดา สุวรรณาคม
2434 นางสาว ศศิวรินทร์ ส่ือยรรยงศิริ
2435 นางสาว ธันวา ประทุมศิริ
2436 นาย ภัทรวัฒน์ ฝูายขาว
2437 นางสาว ศิริวรรณ จนัทร์ละออ
2438 นางสาว ฑิชากร ชุมมณเฑียร
2439 นางสาว ณัฏฐกฤษตา บัวใหญ่
2440 นาย ภูมิกติิ ลดาวัลย์
2441 นางสาว วิลาสินี สงแสง
2442 นางสาว ศิรประภา เส็นคง
2443 นางสาว อริยพร อริยสุนทร
2444 นางสาว กนกอร มารูยาม่า
2445 นางสาว พชัริตา ปราโมช ณ อยธุยา
2446 นาย อสิระพงษ์ บุญญา
2447 นางสาว ธนวรรณ ขาวช่วง
2448 นางสาว กลุสตรี เทียนศรี
2449 นางสาว วรรณกานต์ กลุวิจติร์รัตน์
2450 นาย ชนินทร์ วงศ์คําจนัทร์
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2451 นางสาว ผุสดี ทองเอี่ยม
2452 นางสาว จริาวรรณ ราชกนัทร
2453 นางสาว นฤมล ออ่นน้อย
2454 นาย วงศ์วริศ เตชะประจกัษ์จติต์
2455 นางสาว สวิชญา ม่วงมิตร
2456 นางสาว สุพตัรา ชัยเสือ
2457 นางสาว อภิญญา พนัธ์โภคา
2458 นางสาว สายสุรีย์ เกดิกนั
2459 นางสาว สุภาวดี มีเยน็
2460 นางสาว จนิตนา ฤกษ์อยู่สุข
2461 นาย สหภาพ เลารัตน์
2462 นางสาว วิิจติรา กาสิงห์
2463 นาย อนุรักษ์ เพง็วิชา
2464 นางสาว พรพมิล ชารีแกว้
2465 นางสาว ชไมพร จนัทร์เทพ
2466 นางสาว ธัชพรรณ บัวจนัอดั
2467 นางสาว พรหมภัสสร ชูบุญทอง
2468 นาย ศุภณัฐ ชัยประภา
2469 นางสาว รักษิตา หล่าแสนเมือง
2470 นางสาว พรชนก ชัยสิทธิ์
2471 นางสาว พรรณสุภา บูรณวรศิลป์
2472 นาย พพิฒัน์ ศรทัตต์
2473 นางสาว นิศากร กองทรัพย์
2474 นางสาว ยถูกิา สุวรรณธีรกลุ
2475 นางสาว ภัทรานิษฐ์ พลูทรัพย์
2476 นางสาว ปรีชญา เพชรวิสัย
2477 นางสาว ญาณิศา บัวงาม
2478 นางสาว ปรางรวี รักดีศิริสัมพนัธ์
2479 นางสาว มณฑนา ชวะกลู
2480 นางสาว กญัญ์วรา เจริญทรัพย์
2481 นางสาว ศิริพร กายแกว้
2482 นางสาว กวิศรา อําพรรทอง
2483 นางสาว บุณยกร จริาภัสร์
2484 นางสาว สิรีธร วิจารย์
2485 นางสาว เบญญาภา ทรงศรีวิไล
2486 นางสาว อสัมา วันหวัง
2487 นางสาว ปิน่ธิดา ยกุตจรงค์
2488 นางสาว รสสุคนธ์ นาคไธสง
2489 นาย สิรวิชญ์ แยม้อาษา

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 64 จาก 89



เลขประจ าตวัสอบ ชือ่ - นามสกุล
2490 นางสาว ญาดา ไชยเดช
2491 นางสาว กมลชนก บุญธรรมมี
2492 นาย พรีะพล สมบัติวงค์
2493 นางสาว อาทิตยา ศุภวัชโรบล
2494 นาย พลากร ศรีบุญเรือง
2495 นางสาว ณภัค เขตภัทรพพิธิ
2496 นาย จริะสินทรัพย์ เศรษฐการ
2497 นางสาว ภัทราวดี ทับทอง
2498 นาย มนูญ ภูคงสด
2499 นาย กรกช นกพึง่
2500 นางสาว ประดับมุก จลุนวล
2501 นางสาว ชลธิชา แสงนาค
2502 นางสาว ศศิวิมล เจริญเรืองสกลุ
2503 นาย กรันต์ สุริยารังสรรค์
2504 นางสาว ตรีชฎา ลอยทอง
2505 นางสาว ปกเกศ ชุมขํา
2506 นางสาว แสงรวี ด่านเทศ
2507 นางสาว พชัรวรรณ บุญมาก
2508 นางสาว ขวัญชเยศ กกุแกว้
2509 นางสาว จฑุาทิพย์ อนิสินธุ
2510 นางสาว ปาลิดา ธนภาจนิตานนท์
2511 นาย ชนินทร์ ศรีอาค๊ะ
2512 นางสาว จนิดาวัชร์ เอี่ยวเจริญ
2513 นาย ทินาคม ศูนยศ์ร
2514 นางสาว ยวุดี มุณีพู
2515 นางสาว อรอมุา นามมนตรี
2516 นาย ศุทธวีร์ ไชยชมภู
2517 นางสาว สิรินาถ ศรีเกตุ
2518 นาย ฤทธิชัย บัวระพา
2519 นางสาว วนันยา กสัยานันท์
2520 นาย ศุภรัชต์ เจยีมอมรรัตน์
2521 นาย กฤตเมธ ชัยวินิตย์
2522 นางสาว วันดี จติต์รักไทย
2523 นางสาว ดลมณิชา พนัธุนาคิน
2524 นางสาว วจริา แกว้ขนุทอง
2525 นางสาว อรอนงค์ อมุา
2526 นาง พมิพท์ิกา ศรีประสงค์
2527 นาย เตวิช ทองตรี
2528 นาย เจษฎา เกษมมงคล
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2529 นางสาว ชนากานต์ สรรพทิักษ์เสรี
2530 นาย ธณกร ภัทรเสฏฐกลุ
2531 นางสาว จฑุามาส รามทอง
2532 นาย ขตัติยะ กนัซัน
2533 นางสาว กนกกาญจน์ แกว้อําไพ
2534 นางสาว รจนา พรมพนัธุ์
2535 นาย สรพงศ์ กนุัน
2536 นางสาว รัชนีกร ราชอปุนันท์
2537 นางสาว ทิพาพร นวลณรงค์
2538 นาย พรีะ วงษ์มา
2539 นาย อตัถศาสตร์ ชัยประสิทธิ์
2540 นาย ศุภสันต์ วรรณภิระ
2541 นางสาว จนิตรัตน์ พนัธุดี์
2542 นาย ปฏิพล มุสิกะพชื
2543 นางสาว ณิชกานต์ รัตนสุวรรณ
2544 นาย คมสันต์ วิชัย
2545 นางสาว สุปภาดา ชํานาญกจิ
2546 นางสาว ณัฐพร สนธิเจริญ
2547 นางสาว พนิดา หนูวัฒนา
2548 นางสาว ปภา วี เหล็กกล้า 
2549 นางสาว วริศรา ปัณฑะโชติ
2550 นางสาว วริษา ทองบ่อ
2551 นางสาว สิริภา ค้าขาย
2552 นางสาว ณิชากร ศรีสว่าง
2553 นาย อนุชิต เฉลิมมิตร
2554 นางสาว วรรณวิภา คําชัยภูมิ
2555 นาย ทิวา น้ําใจสุข
2556 นาย ณัฐวรพงศ์ คูหาทอง
2557 นางสาว พชิญานิน ล้ิมสกลุ
2558 นางสาว ศิริณ คําลือ
2559 นางสาว สุพชิชา ตุ้มสวัสด์ิ
2560 สิบตํารวจเอก พงศธร สิงห์โต
2561 นางสาว พรวรรณภัทร รอดเมฆ
2562 นางสาว ปิยะรัตน์ ศรีแกว้
2563 นางสาว ณภัทรชล กมิานุวัฒน์
2564 นาย นิติ เป็งนวล
2565 นางสาว จฑุามาศ แซ่ภู่
2566 นาย เสริมสุข เหลืองทองคํา
2567 นางสาว จดิาภา เจริญพร
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2568 นางสาว ทักษพร ภูพ่รหมินทร์
2569 นางสาว ธีรดา ศักด์ิสุนทร
2570 นาย จกัรพงศ์ จรัณพนัธพงค์
2571 นาย ปริยล ปิน่สุวรรณ
2572 นางสาว ณัฐฑิยา จอมพงศ์
2573 นางสาว จริา จนัทรัตน์
2574 นาย ธีระวัฒน์ บานเยน็
2575 นางสาว ปวิตรา สิงห์คะ
2576 นาย ศรัณย์ เงินดี
2577 นางสาว ธนาภรณ์ เยี่ยมพลัง
2578 นาย เกริกเกยีรติ กอบฝ้ัน
2579 นาย บัญชา เฮืองศรี
2580 นาย สราวุฒิ ยอดมณี
2581 นาย กฤติน คชาเสด
2582 นาย ภานุกร กมุธากรณ์
2583 นาย พงศกร พมิพต์า
2584 นางสาว เพญ็พชิชา ทองไสย
2585 นาย ศรัณย์ จนัโทภาส
2586 นางสาว เยน็จติ ยวนยี
2587 นาย พเิศษฤทธิ์ิ โพธิ์ิยอ้ย
2588 นาย พทิวัส ภักดีวรรณ
2589 นาย กวินทร์ จนัทอง
2590 นาย วัชระ สุขปาน
2591 นาย วีรภัทร ไกรวิมล
2592 นาย พาสุก คํานวณ
2593 นางสาว หทัยธร เทพพทิักษ์
2594 นาย ณัฐวิศว์ ศรีทองสุข
2595 นางสาว อริษรา โพธาศรี
2596 สิบตํารวจเอก นิธิพทัธ์ บุญมา
2597 นางสาว สุชาดา แกว้ชนะ
2598 นาย วรวิทย์ พฒันวิศิษฏ์กลุ
2599 นางสาว อไุรวรรณ โภคนิภา
2600 นางสาว กนกกาญจน์ แปูนส่ง
2601 นาย ปวีร์ สุธาประดิษฐ์
2602 ว่าทีร้่อยตรี มูฮัมหมาด หลังเกตุ
2603 นาย เจษฎา พสุิทธิวงษ์
2604 นางสาว ธัญวรินทร์ ธนาวีร์ศิริ
2605 นางสาว รุจริา ศรีนวล
2606 นางสาว มุกรินทร์ หรือโอภาส

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 67 จาก 89



เลขประจ าตวัสอบ ชือ่ - นามสกุล
2607 นาย ชิตวร อนุรักษ์
2608 นางสาว สุนันทา จงรักษ์
2609 นางสาว วรรณวิสาข์ ดีประเสริฐ
2610 นาย ธนวัฎ ฟกัอนิทร์
2611 นาย วัชรภูมิ ศรีสวัสดิชัยกลุ
2612 นางสาว จริอาภา ดีสวน
2613 นาย วรฑา เกดิภาพพิฒัน์
2614 นางสาว วิลาสินี ทองสดุดี
2615 ร้อยตํารวจโท ศิริพงศ์ ทองอารีย์
2616 นางสาว มณฑกานต์ คําทา
2617 นางสาว นวลพรรณ พนัธมาสน์
2618 นางสาว นิโลบล ถนอมพนัธ์
2619 นาย สุทธิเกยีรติ มากพนู
2620 นางสาว ชุดาภา สุริยวงษ์
2621 นางสาว ศิริพร บานใจ
2622 นางสาว ณัฐธิดา ราชโสม
2623 นางสาว กรมน ภูเ่พชร
2624 นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยสคราญ
2625 นาย พงษ์ศักด์ิ อศัววัชรกลุ
2626 นาย กฤษดา คงคําลี
2627 นาย แบงค์ชาติ กองปัญโญ
2628 นาย ณัฎฐวัฒน์ พมิพก์จิ
2629 นางสาว วัชร์ภรณ์ ชัยชนะ
2630 นาย วัชรากร เต่าจนัทร์
2631 นางสาว วันใหม่ หมิยิ
2632 นางสาว จติสุภา ศรีคําปลิว
2633 นาย พริษฐ์ วิพฑุฒิกลุวาทย์
2634 นางสาว นัจกร อภิญดา
2635 นางสาว ธัญสุดา ปุญนุวงศ์
2636 นางสาว ชฎารัตน์ อุ่นอบ
2637 นาย สักพฒัน์ ชัยรัตนมโนกร
2638 นางสาว ธารทิพย์ อนิทร์ทองมาก
2639 นางสาว จนัทร์เพญ็ ยุ้มจตุัรัส
2640 นางสาว ปัณฑิตา ปัญญาศิริ
2641 จา่อากาศโทหญิง อรอมุา อุ่นตาดี
2642 นางสาว ยพุาวดี โคตรพนัธ์
2643 นางสาว รุ่งทิพย์ แผ่นทอง
2644 นางสาว จริภัทร ไทรงามสถติ
2645 นางสาว ภคพร ลาวัณยป์ระเสริฐ
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2646 นาย ธีรเดช สอาดโอษฐ์
2647 นาย สิริพงศ์ เหมือนพะวงศ์
2648 นาย วิศววิท อดุมจติพทิยา
2649 นางสาว เมธาวินี มิตรศิริ
2650 นาย บรรพต เพิม่พนู
2651 นางสาว ปวิชญา ภัทรรังษี
2652 นางสาว พณัณิตา โพธา
2653 นางสาว อจัฉรา แสนทวีสุข
2654 นางสาว จรีะนันต์ ผลกาย
2655 นาย วราวิชญ์ มะเด่ือ
2656 นางสาว อริน รูปคมอทิธิกลู
2657 นาย จกัรพฒัน์ โรจนบวรพทุธ
2658 นาย กติติภัฏ กาญจนสุวรรณ
2659 นาย ณพล นิลรัตนกลุ
2660 นาย คมชาญ ล้ิมเทียมเจริญ
2661 นาย กรีติ ไชยศรียา
2662 นางสาว นันทิชา อศิรางกรู ณ อยธุยา
2663 นางสาว ธชวรรณ คดีโลก
2664 นาย เอื้อองักรู จนัทร์ประสพชัย
2665 นาย ซอดีกนี ตูแป
2666 นางสาว กญัณ์ศิริน ใสงาม
2667 นางสาว ศศิพมิล รุ่งรัตน์อาภา
2668 นางสาว ฐาณัฏฐกร ศักด์ิประเสริฐ
2669 นาย สาระศิริ บุญเนี่ยว
2670 นางสาว ปิยพชัร์ ขวัญปาก
2671 นางสาว นลินี พมุนวน
2672 นางสาว สุภาพร สีเลา
2673 นาย อฬุาร แกว้บริสุทธิ์
2674 นางสาว มาลีวัลย์ เครือแกน่แกว้
2675 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา
2676 นาย วริทธิธ์ร ศรีสวัสด์ิ
2677 นางสาว สกณุา พนัเลิศจํานรรจ์
2678 นางสาว วิลาสินี บุญมีประเสริฐ
2679 นางสาว ฐิติภัสร์ ต้ังสิริพฒัน์
2680 นางสาว ธาดา อภิมุขเจริญ
2681 นาย ดุษฎีเกยีรติ ยอดวิจารณ์
2682 นาย กติติภพ ต้นโพธิธ์รรม
2683 นาง รัชดา ขดัปัญญา
2684 นางสาว อมรรัตน์ สุนทร
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2685 นาย พพิฒัน์ ขดัปัญญา
2686 นางสาว สิริมาศ รัตนสําลี
2687 นางสาว ชลลดา วิชัยดิษฐ์
2688 นาย ธนวัฒน์ ขู่วิชัย
2689 นางสาว ปัทมา แกว้อารัญ
2690 นาย กติติศักด์ิ ศิริสุทธิเดชา
2691 นางสาว ออ้มจติร ตรีปัจยากร
2692 นางสาว พชิชา เนตรจรัสแสง
2693 นางสาว ภาชินี คํามา
2694 นางสาว กลุรดา ยงัประดิษฐ
2695 นาย วัชรพงษ์ ศรีสุข
2696 นาย ภากร สุขสุภกจิ
2697 นาย สันทัด สินธุวงษ์
2698 นางสาว พชิาดา มิลินทวิจติร
2699 นางสาว เจนจริา เจนนุวัตร
2700 นาย ดีนะ คําเมือง
2701 นางสาว ฐานะมาศ พานุรักษ์
2702 นาย รัชชานนท์ ขนุพรม
2703 นาย สอ งานจตุัรัส
2704 นาย สถาพร วรรณราช
2705 นางสาว ยภุาพร รัตนบุรี
2706 นาย อสัสชิ เส้ือวิจติร
2707 นางสาว ชลธิชา ปานจอ้ย
2708 นางสาว เขมิกา ยนืนาน
2709 นางสาว เอมอร ศรีทา
2710 นางสาว ทัศนีย์ เดชดี
2711 นางสาว โสภาพรรณ จนัทร์ออ่น
2712 นาย เอกพงษ์ ธนะพฒันา
2713 นางสาว สุพชิชา พฒุเหียง
2714 นางสาว จฑุามาศ แกว้ปินใจ
2715 นาย จติตพฒัน์ ณรัตน์ยศกร
2716 นางสาว พชัรนันท์ ตาระกา
2717 นางสาว ปริณดา จนัทร์ทิพย์
2718 นางสาว จารุวรรณ์ วรรณอาภา
2719 นาย นิวัฒน์ แมนสืบชาติ
2720 นางสาว สุพชิฌาย์ คําพภิาค
2721 นางสาว วรรณวนัช เจริญวงศ์
2722 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณ์
2723 นาย ภาณุ เจี้ยงรักษา
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2724 นางสาว ธิดารัตน์ แสนทวีสุข
2725 นางสาว เบญญาภา เชียรจนัทึก
2726 นาย ภูรินท์ ณ พทัลุง
2727 นาย ณัฐวิทย์ ชิตเดชะ
2728 นางสาว พรไพลิน จนัทรมหา
2729 นางสาว วรรณพร กอนดี
2730 นางสาว มอนิกา้จอย เล็กวิจติรธาดา
2731 นาย ศิลา อร่ามศาสตร์
2732 นางสาว ธัญญลักษณ์ สิงห์สถติ
2733 นาย สาธิต จนัทนวิลัย
2734 นาย คชาพฒัน์ บุญเงิน
2735 นางสาว ปราณี จาตุรันตบุตร
2736 นางสาว ฤทัยรัตน์ คงมา
2737 นาย ปิติภูมิ พานิชเลิศ
2738 สิบเอก อดิศร รักภักดี
2739 นางสาว สรัลนุช จนีธาดา
2740 นางสาว นิศารัตน์ จนัดี
2741 นางสาว ธนภรณ์ แกว้สุขโข
2742 นาย กฤษณะ ดีระพฒัน์
2743 นางสาว รจนา บัวทอง
2744 นางสาว สุนิสา ศรีคําปลิว
2745 นางสาว กติติยา เมตไตรพนัธ์
2746 นางสาว วิชุตา มานะ
2747 นางสาว ชมธิดา สุชาติ
2748 นางสาว พชัราวลัย สมเนตร์
2749 นาย พชิญ์ธิราชย์ ภวภูรีนนท์
2750 นางสาว จฑุาวรรณ วรรณชาติ
2751 นางสาว ศิวาพร ใสสะอาด
2752 นางสาว ชญานุช เพง็เกร็ด
2753 นางสาว พริิยาพร ไทยพริิยะกลุ
2754 นางสาว ณปภัช เพง็เกร็ด
2755 นาย ฐิติพงศ์ อดุมกจิมงคล
2756 นางสาว ณัฐธิดา สว่างศรี
2757 นางสาว นิลนลิน ศรีสังข์
2758 นางสาว นภัสนันท์ เครือพนัธุ์
2759 นางสาว ฐิติมา เกดิทอง
2760 นางสาว ชวิกา พลเนตร
2761 นางสาว ปิยพร ปาโท
2762 นางสาว นิตยา มีบุญ
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2763 นาย พรการัณย์ พนัธุเ์ดช
2764 นางสาว สุภัสสร ประเสริฐกจิ
2765 นาย เฉลิมเกยีรติ บุตรประเสริฐ
2766 นางสาว มณีรัตน์ ม่วงมนตรี
2767 นาย พงศเทพ จนัทวัฒน์
2768 นางสาว ทิพยว์รรณ เดชะผล
2769 นาย ศักด์ิชัย บุญทด
2770 นางสาว สุกญัญา ชัยศิริ
2771 นาย สุริยา ดวงจติร
2772 นางสาว นิสริน กติินัย
2773 นางสาว ศิริรัตน์ ปรีดาศักด์ิ
2774 นางสาว นราพศิ เพชรสน
2775 นาย ทรงศักด์ิ พรหมเพศ
2776 นาย ศราวิน ฤทธิโสม
2777 นางสาว ชลลดา นาคนิคาม
2778 นางสาว ภัสชญา บุญเลิศ
2779 นางสาว กมลชนก โพธิมาศ
2780 นาย มงคล ปงรังษี
2781 นางสาว เพญ็พชิชา สันติวราพนัธ์
2782 นางสาว สุพตัรา คําภา
2783 นางสาว สิริมา โชติช่วง
2784 นาย ภูเบศ สารทอง
2785 นาย อนุชา บุญประสานต์ิ
2786 นางสาว พรนภา จบศรี
2787 นางสาว นิศากร ธรรมโสภณ
2788 นางสาว อมุาพร ชูเกดิ
2789 นางสาว จริยา ณ นคร
2790 นางสาว เวณิกา ทองลา
2791 นางสาว สรัลนุช แนมไสย
2792 นางสาว โชติรส ณภัทรตระกลู
2793 นาย รัชชานนท์ ทิพากร
2794 นางสาว สมจติร วงค์แสน
2795 นาย วรพงศ์ ชํานาญไพร
2796 นาย วทัญญู ประเสริฐเมือง
2797 นาย กติติเทพ ไกรสินธุ์
2798 ร.ต.อ.หญิง ปุญชรัสมิ์ ศิริสวัสด์ิ
2799 นางสาว ต้นขา้ว พลวัน
2800 นางสาว นันท์ พพิฒัน์  ยกุตานนท์ 
2801 นางสาว กญัณ์ฐิณัฐฎิ์ แขกไทย
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2802 นาย สุเมธี วิทุนัด
2803 นาย นฤพล ชาญสิทธิ์
2804 นางสาว กานต์สินี องอาจ
2805 นาย สมโชค ชนะภัย
2806 นางสาว รังษิยา สุนทรภักดี
2807 นาย อนิทร์ประทาน น้อยโยง
2808 นางสาว กมลวรรณ รัตนะ
2809 นาย ปริหาร สิทธิเชนทร์
2810 นาย ณัฐวรรษ โคตรประดา
2811 นางสาว จริภา คงตา
2812 นางสาว บงกชรัตน์ ใจดี
2813 นางสาว อจัฉรา เกตุแดง
2814 นางสาว พริมนิภา ไขแ่กว้
2815 นาย นนทวรรษ ศรีชลาลัย
2816 นางสาว จนิดา ประสิทธิพ์นัธุ์
2817 นาย พฤหัสบดี คูณขนุทด
2818 นาย วัชรพงษ์ หวังนุกลู
2819 นาย กมลศักด์ิ รัตนบุรี
2820 นางสาว จนิต์จฑุา พานิชวงศ์
2821 นางสาว เกวลี แถมมนตรี
2822 นางสาว พชิญา งามขํา
2823 นางสาว ธันยดา วิเศษะภูติ
2824 นางสาว อภิจาริน มหา
2825 นางสาว ณีรนุช นิแมเร๊าะ
2826 นางสาว นาถนภา เกดิกอ่วงษ์
2827 นาย ปวินทร์ มิ่งสุข
2828 นางสาว เบญจวรรณ ขนุเพช็ร์
2829 นางสาว รุจริาภรณ์ ดํานิล
2830 นางสาว อภิสรา คงสาคร
2831 นาย ศุภฤกษ์ สาสะเดาะห์
2832 นางสาว ฐิติมา ผลผลา
2833 นางสาว ยกูิ ฮาเซะงะวา
2834 นาย ศุภฤกษ์ สมสะอาด
2835 นางสาว หทัยรัตน์ บุญโสภา
2836 นาย ณัฐพงษ์ ศรีรักษา
2837 นาย ภูวดล นาคหวัง
2838 นางสาว อรณี คะสุระ
2839 นางสาว พมิพสุ์ดา บุญโนทก
2840 นาย ทศพล สว่างอมัพร
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2841 นางสาว ทิวาพร ขจรเกยีรติอาชา
2842 นางสาว อรชุมา อยู่คง
2843 นาย สธรรดร รัตนรุจภิัทร
2844 นาย สิงหา ขนานแกว้
2845 นางสาว ณปภัช ณัจยาวิภัช
2846 นางสาว ธัญญารัตน์ ทวีธนะ
2847 นาย กณัฑ์เอนก เพง็หนู
2848 นาย ยศธนา เทศน์ไธสง
2849 นางสาว ปวริศา สายบุญ
2850 นางสาว กนกวรรณ จานเจอื
2851 นาย ชัยวัฒน์ ภูบุ่บผา
2852 นางสาว ศิโรรัตน์ งูตูล
2853 นางสาว วชิรญา สุขเอก
2854 นาย อธิป สิบพลาง
2855 นาย อทิธิพทัธ์ อโณทยานนท์
2856 นางสาว ริญญรัตน์ ไชยบุญยเกยีรติ
2857 นาย เศรษฐา ล้านเอะ๊
2858 นางสาว ธัญญธร เคมาชัย
2859 นาง พลอยฉตัร ภคโชติหิรัณย์
2860 นาย ฐิตวัฒน์ โตเจริญ
2861 นางสาว สุธินี คล้ายจนัทร์พงษ์
2862 นางสาว ขนิษฐา นิลวัฒน์
2863 นางสาว จรีุภัณฑ์ คล้ายจนัทร์พงษ์
2864 นางสาว ออ้มฤทัย หมอยาทิพย์
2865 นางสาว พชิญาภา เลอวงศ์รัตน์
2866 นางสาว ชญานิศ สังขมณี
2867 นาย วรกรต ไทยล่ี
2868 นางสาว คณึงนิจ บัวไสว
2869 นาย ธนาธิป อเุทน
2870 นางสาว อภิญญา คงกล้า
2871 นางสาว ศรุตยา ปิยะวัฒนกลุ
2872 นางสาว ริญญารัตน์ พงษ์วิทยว์รดา
2873 นางสาว ภัทราภรณ์ ภิญคุณ
2874 นาย อํานาจ วิลาวงษ์
2875 นาย จตุพล ลักษณะงาม
2876 นาย มโนพศั หมู่วินิจกลุ
2877 นางสาว ชัญญานุช พมิเสน
2878 นางสาว นริศร บรรยาย
2879 นางสาว มนัญชยา ศรีศักดา
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2880 นางสาว ศศิธร จนัทร์งาม
2881 นาย เกษม อาภรณ์ภิญโญ
2882 นางสาว เขมจริา กมล
2883 นาย ศรชัย ยทุธนากรชัย
2884 นาย ศุภกติต์ มาเกดิ
2885 นางสาว ศิริวิมล พมิพโ์คตร
2886 นาย ศุภสิทธิ์ ธรรมธุระ
2887 นาย อติชาติ ม่วงเงิน
2888 นาย พศุิทธ์ แสงจนัทร์ผ่อง
2889 นางสาว สุดา อภิบาลวนา
2890 นาย วิสาข แคว้นคอนฉมิ
2891 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
2892 นางสาว ทศพร ทองบําเรอ
2893 นางสาว องัคณา คําภู
2894 นางสาว สรินนา ทุมทา
2895 นาย ณัฐวุฒิ สามทอง
2896 นาย ธรรมเกษม สุขสมเกษม
2897 นางสาว วัชรีภรณ์ สินวิสูตร
2898 นางสาว ณัฐิกาญจน์ รอดคง
2899 นางสาว ชนิดา ประทุมทิพย์
2900 นางสาว เวธกา เงาธรรม
2901 นางสาว หัทญา อศัวนิเวศน์
2902 นางสาว ชิลิน คิดค้า
2903 นางสาว จนัทิมา รุ่งสว่าง
2904 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐพงศ์ บางเฟือ่ง
2905 นางสาว วริศรา แจม่จรรยา
2906 นางสาว หฤทัย กลุสุทธิ์
2907 นางสาว ธันยพร พงศ์เสาวภาคย์
2908 นาย โจมพล ทองวินิชศิลป
2909 นาย วริทธิ์ ลิขติภิญโญ
2910 นาย อานนท์ ธาตุดี
2911 นางสาว วิลาสินี ศรีขวัญ
2912 สิบตํารวจตรีหญิง เยาวเรศ ต้ังอนันตชัย
2913 นาย วสันต์ สุกนิ
2914 นางสาว ตวงสุข วรรณูปถมัภ์
2915 นางสาว นันท์นภัสร์ ขาวดี
2916 นางสาว กรกฏ แน่นหนา
2917 นางสาว รุจกิาญจน์ ธรรมคุณพทิักษ์
2918 นางสาว ฐาปนี ชุมพลวงศ์
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2919 นาย พชร แต้พานิช
2920 นาย อเุทน อดุนัน
2921 นางสาว นันท์นิภา ธานี
2922 นางสาว สมฤทัย ยทุธภัณฑ์บริภาร
2923 นางสาว ปิยาภัสร์ พรมมา
2924 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา พพิฒัปิติพล
2925 นาย ศรัณยภ์ัทร ศรีวิชัย
2926 นางสาว ชุติกาญจน์ วินิตวรเวสม์
2927 นาย กนัตพงศ์ ช่วยรักษ์
2928 นาย ณภัทร กจิขจรกลุภัทร
2929 นางสาว วรรณิภา วงค์คม
2930 นางสาว ผกาสินี แดงทองดี
2931 นาย สืบสกลุ โพธิพ์นัธุก์ระจา่ง
2932 นางสาว ฉตัติกา มูลละ
2933 นางสาว ปรารถนา อนุวงศ์
2934 นาย วัชรทัต ขนอม
2935 นางสาว ประไพ ฉนัทสุจริต
2936 นาย ตุลธรรม ชัยชนะ
2937 นาย อนิชชา วงค์โพธิ์
2938 นาย จริายุ ปานอนิทร์
2939 นางสาว วรรณพร เกยีรติรัตนชัย
2940 นางสาว สิริภัทร ภิรมยท์อง
2941 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์
2942 นางสาว จริาภรณ์ เทีย่งแท้
2943 นางสาว แกว้กานต์ ปานพรหมมินทร์
2944 นางสาว รัตนรัตน์ สุนทรทิพย์
2945 นาย กนัตวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์
2946 นาย นายธนากรณ์ จนัทร์ปาน
2947 นางสาว เรวดี อภิวงค์ษา
2948 นางสาว รัชพร พานิชพนัธุ์
2949 นาง พนัธุท์ิพย์ กณัหกลุ
2950 นาย ภิวัฒน์ รัตนวรรณี
2951 นาย ธนาวุฒิ รูปคม
2952 นางสาว กนิษฐา หล่ิมศิริ
2953 นางสาว นฤมล พนูทอง
2954 นาย ณัฐพงษ์ ชาตา
2955 นาย ศราวุฒิ คลังศรี
2956 นาย อภินพ โสภาปฐมาณิช
2957 นาย นฤพนธ์ ซ่ือกําเนิด
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2958 นางสาว ปณิธาน ทองดียิ่ง
2959 นาย กฤศวรรธน์ พลิาลํ้า
2960 นาย ศิรเมธังกร แสนชัย
2961 นางสาว ภัทรา จติราวัลย์
2962 นางสาว นันทรัตน์ ลีลาธนาวิทย์
2963 นาย มานิตย์ เขม็หนู
2964 นางสาว ธนิตา พึง่เนตร
2965 นาย อภิลักษณ์ ค้าเจริญ
2966 นาย ศาศวัต ทองสีดํา
2967 นางสาว ธัญรัศม์ กติติคมเมธา
2968 นางสาว สุประภาดา บุญทัน
2969 นางสาว อมรพรรณ ทองใบ
2970 นางสาว ณิฏฐาภรณ์ เพง่บุญ
2971 นางสาว สุกภ์ัควี แกว้ฉดี
2972 นางสาว กรรณิการ์ เลขาผล
2973 นางสาว ศิริรัตน์ ศุกลเจริญโรจน์
2974 นางสาว ณัฐธิดา ปาลวัฒน์
2975 นางสาว นิภาพร พรหมบุตร
2976 นางสาว เวฬุกญัญา บุญขวาง
2977 นางสาว จติติมา จําปาเงิน
2978 นางสาว วชิราภา ทิพยเ์ดช
2979 นางสาว ปานว่าน สาแกว้
2980 นางสาว พสิินี ดีประเสริฐ
2981 นางสาว ปิยธิดา ออ่นทอง
2982 นางสาว ศิริพร จกัขรัุกษ์
2983 นาย วัชรินทร์ เสมาพทิักษ์
2984 นาย ปฐมพร ถาวรวงษ์
2985 นาง นันทิดา ศิริธนานุกลูวงศ์
2986 นาย ชินวัตร นาคพนิ
2987 นางสาว ปุณญพฒัน์ ธรรมนิยมเจริญ
2988 นาย อาทิตย์ วงษ์สนิท
2989 นางสาว นรัญญา เส็งเจริญ
2990 นาย ธนกฤต นวลเจริญ
2991 นางสาว อรอนิทุ์ รุ่งสาคร
2992 นางสาว ศิริลักษณ์ คําวิชิต
2993 นาย นันทพทัธ์ จริะพรกลุ
2994 นางสาว สลิลลา ขรรค์ชัยณรงค์
2995 นางสาว อนิตา เจริญสุข
2996 นาย อภิสิทธิ์ พนิิจผล
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2997 นาย วีระพงษ์ แพงวิเศษ
2998 นางสาว พรรณิภา แสงห้าว
2999 นาย ธีระพจน์ ยิ้มเล้ียง
3000 นางสาว กติติยา ถมยางกรู
3001 นางสาว พชัราภรณ์ ชวนพนัธุ์
3002 นางสาว พมิพสิ์นี ปานแกว้
3003 นาง จไุรรัตน์ คุณาเมืองกลุ
3004 นางสาว วรกานต์ ถิ่นอว่น
3005 นางสาว ปวีณ์นุช สืบพลาย
3006 นาย คณาธิป มณีรัตน์
3007 นางสาว สุภัทรา บุญพเิศษ
3008 นางสาว กมลชนก เกษมสําราญ
3009 นางสาว สิริวรรณ เงินแดง
3010 นางสาว ชุติภา สุขเนียม
3011 นาย วรวิทย์ เอื้อพงศ์การุณ
3012 นางสาว สุดท้อง แกว้สุข
3013 นางสาว ปราณปิยา แม่กะแส
3014 นาย คเณศ เสมาเงิน
3015 นางสาว สุดารัตน์ ธรรมจกัร์
3016 นางสาว สุภัทรา พนัธ์พฤกษ์
3017 ว่าทีร้่อยตรี ศรัณยู จนัทร์แจง้
3018 นาย อํานาจ กนัทะขะยอม
3019 พ.จ.ต. นเรศ เครือเทียน
3020 นางสาว สุพรรณษา สุราคง
3021 นาย พรุิฬห์ สุภาพ
3022 นาย ชัยวัฒน์ แสงแกว้
3023 นางสาว พชัราภรณ์ เกดิสิน
3024 นางสาว สุจนิดา สองสีซ้าย
3025 นาย เมธา เทียนสายชล
3026 นาย รชานนท์ สนิทรักษ์
3027 นางสาว เพยีงเพชร แกว้คงจนัทร์
3028 นาย จกัรินทร์ กายแกว้
3029 นางสาว สุพรรษา อคัรวณิชเลิศ
3030 นางสาว พมิพเ์พชร ประกอบเสียง
3031 นางสาว เจกติาน์ ชัยอามาตย์
3032 นาย เบญจพล เอี่ยมสกลุ
3033 นางสาว กฤษณา อนิทรกําแหง
3034 นาย วริทธิ์ แกน่แกว้
3035 นาย ศุภฤกษ์ ชนะบางแกว้ ศุภฤกษ์ ชนะบางแกว้
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3036 นางสาว ลภัสรดา ล้วนไพศาลนนท์
3037 นางสาว ฐปนีย์ สิงห์โตทอง
3038 นางสาว ศิวะพร นาคทัง่
3039 ส.ต.ต. วัฒนา คําแสน
3040 นาย ศุภณัฐ พนารัตน์
3041 นางสาว รจนา สุพรัตน์
3042 นาย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์
3043 นาย พทุธันดร รอดศรีนาค
3044 นาย นิติ จนัทร์ทองแกว้
3045 นางสาว โยธกา อนิแนน
3046 นางสาว นันทิวา ทนงาน
3047 นาย ชัยวัฒน์ กําปัน่วงษ์
3048 นางสาว สุกลุยา คําเพง็
3049 นาย ชัยวัฒน์ ฉตัรชูเกยีรติกลุ
3050 นางสาว จรีะนันท์ ทีปีเนตร
3051 นาย พสิษฐ์ โชติรัตน์
3052 นาย สากล ประเทืองมาศ
3053 นางสาว นธิตา รัตนวัย
3054 นางสาว ภัทราวดี รัฐมนตรี
3055 นาย กอ้งภพ ชาตะกาญจน์
3056 นางสาว สุวนันท์ ชัยวงค์
3057 นางสาว ภัทรวดี เจนพจนารถ
3058 นางสาว ฐิติรัตน์ ห.เพยีรเจริญ
3059 นางสาว พมิพพ์รรณ สิทธิชัย
3060 นาย สุขสรรค์ สนั่นนาม
3061 สิบตํารวจโท ธนาคม ตงธิ
3062 นาย ธีรสิทธิ์ ชัยทิวัฒน์กลู
3063 นางสาว นันทิกานต์ จนัทร์สงเคราะห์
3064 นาย อดิศักด์ิ แกว้บุญเรือง
3065 นางสาว ณัฐธนรรณ ใจเยน็
3066 นาย วุฒิรณพสัษ์ ภูลา
3067 นางสาว ศีตลา ชัยปริญญา
3068 นาย ศักดิพงศ์ หมวดมณี
3069 นางสาว ประภัสสร จนัทรวิสุทธิ์
3070 นางสาว กรรณิการ์ อนิทรทัต
3071 นางสาว ศิรภัสสร วนสุวานิช
3072 นางสาว ดรุณี ชอบธรรม
3073 นางสาว ธัญชนก พรหมวาส
3074 นางสาว วาริสา อุ้ยมาก
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3075 นางสาว กนกวรรณ ชินพรีะเสถยีร
3076 นางสาว กนกศร ดวงเกดิ
3077 นาย จตุรพร ด่านไทยนํา
3078 นางสาว อษุณี แสงวัฒนากลุ
3079 ว่าทีร้่อยตรี ธวัชชัย กติติปิยางกรู
3080 นางสาว ปฐมา เสียมหาญ
3081 นาย กฤษฎา ไชยสิทธิ์
3082 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรกอ่พงศ์สุข
3083 นาย อนุกลู เพชรคุต
3084 นางสาว นภาภรณ์ พวงจนัทร์
3085 นาย สุนทร อาดํา
3086 นางสาว อภันตรี สอาดปรุ
3087 นางสาว ภัทฐิรักษ์ ธนาศุภวัฒน์
3088 นางสาว ดุริยภัทร ชะเอม
3089 นาย อธิวัฒน์ วงษ์มั่น
3090 นางสาว พมิรพี ไอยะรา
3091 นางสาว มณีรัตน์ บุญประถมัภ์
3092 นางสาว วิชิดา พรหมรัตน์พรรณ์
3093 นางสาว นิภานันท์ รัชตคีรี
3094 นางสาว พรียา ห้องโสภา
3095 นางสาว วันวิสาข์ ชาญอาวุธ
3096 นางสาว ณัฐณิชา ผัดดี
3097 นางสาว พจิกัขณา สงรักษ์
3098 นางสาว เดือนเพญ็ แกว้มา
3099 นาย ชโยดม เพช็รพวั
3100 นาย วรภัทร เอี่ยมศิลา
3101 นางสาว พทุธพร พมิพพ์รรค์
3102 นาย พจิกัษณ์ เพญ็พฒันากลุ
3103 นาย ครองวงศ์ เพญ็โชติรส
3104 นางสาว กรนิต์ิ มณีโชติ
3105 นางสาว วรุณยพนัธ์ อยู่สิทธิ์
3106 นาย ศรัณยู บุญประจง
3107 นางสาว จนัจริา รักสิทธิ
3108 นางสาว อารยา สุทธิอาจ
3109 นางสาว ออ้มจนัทร์ เพช็รเยน็
3110 นางสาว โชติรส พงษ์สุวรรณ์
3111 นางสาว ศศิธร พนิิจ
3112 นางสาว ปองกมล สุดพุม่
3113 นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ
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3114 นาย ชยพล ภูนิคม
3115 นางสาว คณพชิญ์ ศิริกาญจน์กวี
3116 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
3117 นางสาว กมลมาลย์ วงศ์โชติ
3118 นาย ประทีป สุดสนธิ์
3119 นางสาว อรอมุา ประภัสสราภรณ์
3120 จา่อากาศเอก วัชรากรณ์ ชมภูบุตร
3121 นางสาว ภคินี บารมีวัฒนา
3122 นางสาว จติราภรณ์ เอี้ยงออ่ง
3123 นาย พชัรพงษ์ เหล่าขวัญสถติย์
3124 สิบตํารวจเอก วิทัญญ์ จนัโท
3125 นางสาว กานต์ชนก นวลทอง
3126 นาย สกลพฒัน์ สุวรรณกนัทร
3127 นาย วันจกัรี ชาชํานาญ
3128 นาย กฤษณะพงษ์ วงษ์ษา
3129 นางสาว วิชชุดา พรหมเทศ
3130 นางสาว ไพลิน ไชยกจิ
3131 นางสาว อาทิตยา ปูนพนัธ์ฉาย
3132 นางสาว ธมลวรรณ สิทธิดํารงค์
3133 นางสาว พรปวีณ์ ธีรโชตินวนันท์
3134 นางสาว ณิกานต์ ผวนสูงเนิน
3135 นาย คมน์ชัยวัฒน์ น้ําในเมือง
3136 นางสาว ณัฐกานต์ ทัศนโกวิท
3137 นางสาว รักษิณา มงคลนิมิตร
3138 นางสาว สิริประภา ผลส่ง
3139 นางสาว เมธิณี เพชรขาว
3140 นางสาว ชิชา ทองจํารัส
3141 นางสาว สุปรียา วิรุฬปักษี
3142 นางสาว อจัฉริยา น้ํารอบ
3143 นาย วสุพล มงคลศิริ
3144 นางสาว ขนิษฐา ชวนจติร
3145 นาย ธีรภัทร คํามะวงค์
3146 นางสาว จณิห์นิภา ออ่นจอ้ย
3147 นาย อธิปัตย์ ดําสง
3148 นางสาว สุภวรรณ อนันตญาวงศ์
3149 นางสาว ทิพาพร อนิทร์ปราบ
3150 นาย นพพร ผิวงาม
3151 นางสาว พมิพพ์มิล สัตราศรี
3152 นาย ขวัญเฉลิม วิริยะกลุ
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3153 นาย กรณิศ ทองฤทธิ์
3154 นาย ณัฐนนท์ ประยรูหงษ์
3155 นาย ศิลา บางศิริ
3156 นาย พรมงคล แกว้แกมเอม
3157 นางสาว รวิสรา โสภณ
3158 นางสาว สุธีธิดา ชุมศิริ
3159 นางสาว ชุติมา ไกรฤกษ์โอฬาร
3160 นางสาว ชนิดาภา คงรอด
3161 นาย วรธัช เล็กปัญญาโรจน์
3162 นาย ปิติชาติ สนธิชัย
3163 นางสาว จดิาภา ทิพยเ์จนรวี
3164 นาย กวินภพ เกตุสุวรรณ์
3165 นางสาว ศศิวิมล วายะมะ
3166 นาย ชินโชติ บุญฤทธิ์
3167 นาย พชร ชัยวี
3168 นาย ภูริณัฐ ภมรสูต
3169 นาย ณัฐพล ขอบขํา
3170 นางสาว สิริพา นากลางดอน
3171 นางสาว ณิชชา ผานดอยแดน
3172 นางสาว ฐาปนีย์ จนัทร์ดํา
3173 นางสาว ณัฐชา เหรียญเงิน
3174 นาย ปิยะวัฒน์ ชูทอง
3175 นางสาว โสรยา ชินวงค์
3176 นาง รสรินทร์ เทพวงค์
3177 นาย กษิดิศ เรืองมาก
3178 นางสาว เบญญาภา เพชรพงษ์
3179 นางสาว ศิริประภา ปัญญาวงศ์
3180 นาย ณัฐพศุตม์ รินรดาพงศ์สิริ
3181 นางสาว ธาริกา สามาลา
3182 นาย สราวุธ วัชรพงษ์ไพฑูรย์
3183 นาย วรายทุธ นาคเขยีว
3184 นาย สุรัตน์ อปุรีที
3185 นางสาว กลุฉตัร พราหมณโชติ
3186 นาย ณัฐวุฒิ มีชัย
3187 นางสาว สายสุนีย์ สุขเกษม
3188 นาย ธีรวุฒิ เพช็รสงฆ์
3189 นาย พรีะพงษ์ อนุรักษ์
3190 นางสาว ภัทราวดี แกว้สมบัติ
3191 นางสาว จารุวรรณ บุญแสน
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3192 นาย จกัรพงษ์ ไชยคําจนัทร์
3193 นางสาว ปัณฑิตา จรัสสมบูรณ์สุข
3194 นาย เมธา ชัยชนะ
3195 นางสาว อริยา ภิรมยเ์ล่ียม
3196 นางสาว ณัจฉลดา อนิทร์กระโทก
3197 ว่าทีร้อยตรี อดิเรก หอมกล่ิน
3198 นาย พชัรพล จรัสตระกลู
3199 นาย กฤตภาส หนูดาษ
3200 นางสาว พชิามญชุ์ กองเม่ง
3201 นางสาว สุชาดา แกว้เหมือน
3202 นาย อรรถพร สระคํา
3203 นาย อภิวัฒน์ รัตนมณี
3204 นางสาว ณัฐธิดา คชฤทธิ์
3205 นาย พชิิต แกล้วทนงค์
3206 นางสาว จารุวรรณ บุญมี
3207 นาย เจตน์สฤษฎิ์ หลายชูไทย
3208 นางสาว จริีสุดา จนัทนะสุต
3209 นางสาว ธันยช์นก แกว้ศรี
3210 นาย เวนิชย์ พฤกษารัตน์
3211 นางสาว ณัฐกาญจน์ ทองคํา
3212 นาย จกัรี ชะนะศรีสวัสด์ิ
3213 นาย นรุตม์ พฒันไพศาลชัย
3214 นาย พฒิุพรหม นิยมทรัพย์
3215 นางสาว ธนัญญา ตลับทอง
3216 นาย กนัต์ธร สุจนิพรัหม
3217 นางสาว รุจษิยา ทองน้อย
3218 นาย วิชญ์พล มหารัตนวงศ์
3219 นางสาว รตนกมล นพวิบูลย์
3220 นาย วริทธิ์ เรืองประสม
3221 นางสาว จฑุารัตน์ โฉมรุ่ง
3222 นาย สหรัฐ สมร่าง
3223 นางสาว ธัญญามาศ เหมหาชาติ
3224 นาย สิทธิ อาษากจิ
3225 นางสาว สุกญัญา กณัหกลุ
3226 นางสาว ปณิดา สินธพเรืองชัย
3227 นางสาว มนัสวี รัตนกถกิานนท์
3228 นางสาว พชิชาภา ราชพรหมมา
3229 นาง ปริณดา สัตยรั์ตน์
3230 นาย ศิวณัฏฐ์ วัชระธราดล
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3231 นางสาว ชญารัตน์ อทุยานสวัสด์ิ
3232 นาย พลูทรัพย์ ขาวแสง
3233 นาย คุณากร งามฉอ่งสกลุ
3234 นางสาว ชัญญาณุช วันองัคาร
3235 นางสาว พรีดา ดําด้วง
3236 นางสาว ดลดา เพชรอาภา
3237 นางสาว ปิยะขวัญ ชมชื่น
3238 นางสาว ดาวประกาย สุขสี
3239 นางสาว นิศาชล ภูตีกา
3240 นางสาว สุดารัตน์ ตรีเทพ
3241 นางสาว นันติกา หยา่หลี
3242 นาย ธนวร นาคสินธุ์
3243 นางสาว ขนัธิมา พนัธพฒัน์
3244 นาย กณัจนภัทร ชิณโท
3245 นางสาว อมลณัฐ ทางเรือ
3246 นาย นพดล พรมสอน
3247 ว่าทีร้่อยตํารวจโท ทัศมัญช์ ใจหาญ
3248 นาย อรรถฐานนท์ มะลาม
3249 นาย เอนก กลุพว่ง
3250 นางสาว กลุสตรี รูปงาม
3251 นางสาว สินีนาถ จงึสถาพรประชา
3252 นาย ศุภชัย กระแสสินธุโกมล
3253 นางสาว ณิชกานต์ วิรัตินันท์
3254 นาย กติติธัช ยรูะทัย
3255 นาย นิคม พยงุวงษ์
3256 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นที แววจะโปะ
3257 นางสาว สุกานดา หลําแกว้
3258 นาย ธีรยทุธ ล่องแกว้
3259 นางสาว กรรวี อรุณเจริญพรชัย
3260 นางสาว วรนุช โสมภีร์
3261 นางสาว จนู จรูญโรจน์ ณ อยธุยา
3262 นางสาว ณฐอร สุขแทรก
3263 นาย นฤพนธ์ รักตระกลู
3264 ว่าทีร้่อยตํารวจโทหญิง พรจรัส พรมกลัดพะเนาว์
3265 ว่าทีร้่อยตํารวจโท พรรษา โพคาศรี
3266 นางสาว นภสร วงศ์ต๊ะ
3267 นาย วีร์ชาพภิัทร ผาสุข
3268 นางสาว นลินนาสน์ แสงคําไพ
3269 นาย รัชชานนท์ พมิพา
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3270 นางสาว ณิชยน์าถ เมฆาพงศ์พนัธุ์
3271 นางสาว สุรัสวดี เกศสุวรรณ
3272 นางสาว เมวิกา หาญอาษา
3273 นางสาว ธัญญพทัธ์ โชติรัตน์ชัยกจิ
3274 นางสาว สุชาวดี กระแสร์ฉตัร์
3275 นางสาว กรชนก วงค์ชื่น
3276 นาย เจษบดินทร์ วงษ์สนิท
3277 นาย กรุณา กมิเกถนอม
3278 นาย จตุรงค์ มะโนสา
3279 นาย ทัตเทพ เตโชพทิยากลู
3280 นาย ศิริบดี จงวิบูลทรัพย์
3281 นางสาว บุศรากร จนิาพนัธ์
3282 นางสาว สุพริญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์
3283 นาย ศักรินทร์ บุญรักษ์
3284 นางสาว หทัยชนก ชอบผล
3285 นางสาว ยมาภรณ์ โกศายานนท์
3286 นางสาว ภรณ์ทิพา หงษ์กลุทรัพย์
3287 นาย ฤทธิศักด์ิ อนิทรฤทธิ์
3288 นางสาว อารยา ภักดีบุญ
3289 นาย อมเรศ นวลศรี
3290 นางสาว ปรียาภรณ์ ร่มขาว
3291 นางสาว กมลพร ฉายโช้น
3292 นางสาว สุภานันท์ แจม่ศรี
3293 นางสาว นิภาลักษณ์ จนัปุมุ
3294 นาย ภาคิน ชลวิทย์
3295 นาย สันติ พาหุลา
3296 นาย พทุธิพงษ์ พนัธ์ชูเพชร
3297 นางสาว ปรีดา ไวยราบุตร
3298 นางสาว ศุภนิดา วัฒนานนท์
3299 นาย ธนพล จุ้ยทรัพย์
3300 นาง ธวัลรัตน์ แกว้ประเสริฐศรี
3301 นางสาว ลาวัณย์ พงศ์ประภาอําไพ
3302 นางสาว วันทนา รัตนบุรี
3303 นาย มนต์มนัส นมัสโก
3304 นางสาว ศันศนีย์ สีดํา
3305 นางสาว วริสา รังษี
3306 นาย ปวรุตม์ นพคุณ
3307 นางสาว รัตรติ พฒันเมธาวี
3308 นางสาว สุดารัตน์ มรกฎสระน้อย
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3309 นางสาว จริาภรณ์ รัตนคามินี
3310 นางสาว รัตฑิกา กลัยะเวทย์
3311 นาย อติคุณ มูลปูอม
3312 นาย ชญานนท์ จนัทบุตร
3313 นาย ภาณุพงศ์ เพลาขํา
3314 นางสาว ภคกลุ ชอบขยนั
3315 นาย ภาณุพงศ์ บํารุงจติร
3316 นาย ชยตุ ชุติวุฒิภัทรกลุ
3317 นางสาว ศิภาวรรณ ปานประทีป
3318 นาย บุญเกดิ สุขสนิท
3319 นางสาว กติต์ิฐิตา ธารีฉตัรไพศาล
3320 นาย วัชรพงษ์ ณ บางช้าง
3321 นาย กญัจน์ จริะพนัธุ์
3322 นางสาว เมธาวี แซ่โซ้ง
3323 นางสาว นัฏฐา คะชา
3324 นางสาว กานต์พชิชา กจิแสวงศักด์ิ
3325 นาย ปวีณ อิ้ววังโส
3326 นาย วิพธุ พรมจนัทร์
3327 นางสาว พธุิตา ปิน่ทองพนัธุ์
3328 นาย อลังการ บุญเติม
3329 นางสาว บุหลัน อนัทฤทธิ์
3330 นางสาว ธนพร ประหยดัทรัพย์
3331 นางสาว ธันยพร สุบรรณเทพภูษิต
3332 นาย เศรษฐกรณ์ แกว้ลมัย
3333 นางสาว ชิษณุชา ใสแจม่
3334 นางสาว วราภรณ์ เขง่สมุทร
3335 นาย คณิติน นายรักษา
3336 นางสาว กนกวรรณ เกดิกรุง
3337 นาย เกรียงไกร โคตรมี
3338 นางสาว อภิชญา ปันดีกา
3339 นาย สุรพร เล็กผลจนัทร์
3340 นาย ธนวัฒน์ หลักคํา
3341 นาย นพณัฐ สีห์รา
3342 นาย ธวัช สัจจโภชน์
3343 นาย ศรัณยว์ุฒิ น้อยภู่
3344 นาย พงศกร จนัทร์บรรจง
3345 นางสาว รวิภา ศรีนาราง
3346 นาย สมศักด์ิ ไชยอาลา
3347 นางสาว รักรินทิพย์ เทพรินทร์
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3348 นางสาว รวิสรา ขําทอง
3349 นาย อรรถพงษ์ ดําวงค์
3350 ว่าทีร้่อยตรี เกยีรติศักด์ิ สงทวี
3351 นาย ยศธนันทน์ ทัศนภักดี
3352 นาย รัชชานนท์ โกศลวัฒนากลุ
3353 นาย ฐกฤต รวมจติ ฐกฤต รวมจติ
3354 นางสาว ธัณยสิ์ตา วิเศษสิงห์
3355 นางสาว ปาลีรัตน์ ภักดี
3356 นางสาว กานต์ชนก เชื้อขาว
3357 นางสาว พาณิภัค ดนตรี
3358 นางสาว วิศนี หองสํ่า
3359 นางสาว วาริชา โพธิพนัธ์
3360 นาย จติติพฒัน์ น่าเยี่ยม
3361 นางสาว นัฏกานต์ แกว้ไทย
3362 นางสาว อญัมณี จนัทรา
3363 นางสาว ฉตัราภรณ์ สังขป์ระไพ
3364 นาย นริสนันท์ ปรารมย์
3365 นางสาว หงส์ลฎา เครือหงษ์
3366 นางสาว วรัทยธ์นา พลอยโพธิ์
3367 นาย นราศักด์ิ แหม่งปัง
3368 ร้อยตํารวจเอก กมัปนาท จนัทร์ศรีบุตร
3369 นาง กญัจริกา จนัทร์ศรีบุตร
3370 นาย ตุลยเศรษฐ เหลามี
3371 นาย ชิตพล โพธิน์่วม
3372 นางสาว นวจริดา เรืองวุฒิ
3373 นางสาว บุณยนุช คําพล
3374 นางสาว สุลาวัลย์ พรมด้วง
3375 นางสาว ประภัสสร สุนทรเสนาะ
3376 นางสาว อญัชลี สุขส่ง
3377 นาย ศุภพชิญ์ ศุภพชิญ์
3378 นาย อนรรฆสิต กลีบจําปา
3379 นางสาว ฐิติมา ไชยฤทธิ์
3380 นาย กนพชิญ์ ธีรศานต์
3381 นางสาว กานต์สิรี สินวิบูลยรั์ตน์
3382 นางสาว พมิพพ์สุิทธิ์ จนัทเลิศ
3383 นางสาว มณีวรรณ ดาวสุข
3384 นาย อภิวรรตน์ พฤกษ์จริาวัชร์
3385 นางสาว กนกอร ดวงอนิทร์
3386 นาย วราเทพ รัตนแสนยากร
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3387 นาย สรวุฒิ แสนเทศ
3388 นาย ประวิทย์ อิ่นต๊ิบ
3389 นาย วีรพล หมอนชู
3390 นางสาว นันณภัทร์ อรรคเจริญวงศ์
3391 นางสาว เชาว์ศิริ ช่วยจนัทร์
3392 นางสาว ณัฐพร นิลยาภรณ์
3393 นาย วรกนัต์ เอบิสุขสิริ
3394 นางสาว อาทิตยา เลิศอรุณรัตน์
3395 นางสาว แพรพรรณ อนัทะไชย
3396 นาย ฌษฤทธ์ ทูปคันโธ
3397 นางสาว อารยา ศิริแวว
3398 นาย จริสิน ปานสกลุ
3399 นางสาว ฝนทิพย์ จตุรภัทรวงศ์
3400 นางสาว ปลิตา ตรีสาร
3401 นาย ธนากร หนูเยาว์
3402 นางสาว ระวิวรรณ ทองทวี
3403 นางสาว ณัฐสุดา พลชา
3404 นางสาว สุปราณี โสคําแกว้
3405 นางสาว ภัทรพร ยนืยั่ง
3406 นางสาว ภูชิษา วณิชไชยสกลุ
3407 นางสาว ปัญรัฏฐ์ เสาร์ทอง
3408 นาย รัชพล ระหา
3409 นาย นัฐพงษ์ อไุรพนัธุ์
3410 นาย ศราวุธ นามบุรี
3411 นาย วัชรพงษ์ บุญจํานงค์
3412 นางสาว ชนกกานต์ อว้นไตร
3413 นาย ชวนากร บุญสกนัต์
3414 นาย คชากร พาหุรัตน์
3415 นางสาว นัทธ์หทัย พพิรพงษ์
3416 นางสาว ขวัญสิรี ช่วงวิไล
3417 นางสาว ปุณิกา เกตุพนัธ์
3418 นาย ธานัท มิ่งทองคํา
3419 นางสาว วรัญญา กลีบการะเกตุ
3420 นางสาว จริยา สงวนเผ่า
3421 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ รักน้อย
3422 นางสาว จรัิฐิติกาล มงคลกจิอนันต์
3423 นางสาว ณัฐพร ศรีสกลุเตียว
3424 นางสาว พมิพพ์ริมา ปัญญาโอภาส
3425 นาย ทวีศักด์ิ คําคูณเมือง
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3426 นางสาว ชลัช เล้าเกษมทรัพย์
3427 นางสาว ทิพวรรณ อฐันาค
3428 นางสาว จนัทกานต์ วังวรรธกะ
3429 นางสาว สุนิษา สังขเ์กื้อ
3430 นางสาว นิศารัตน์ เหมวิเชียร
3431 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
3432 นางสาว ดวงกมล สาคร
3433 นางสาว ณัฐกฤตา ตาบุดดา
3434 นางสาว อุ่นเรือน จลุกะเศียร
3435 นาย บุญวิจติร นวกจิวงศ์
3436 นาย ทศวรรธน์ จนีเขตกรณ์
3437 นาย ณัฐศักด์ิ อนันต์จนิดา
3438 นางสาว สิตานัน โพธิกลุ

***************************************************
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